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Tässä numerossa mm.
Maakuntajuhla

1

Perho-päivä

SOITE - tiedottaa

PJL:n Sydänyhdistys ry.
Yritykset ja yhteisöt

Ostetaan tuoreita marjoja
KASEKA - tiedottaa

Yritysneuvonta tiedottaa

2-3

4
4
5
5

6-7
8

Kunnanvirasto on
suljettuna ajalla 8.-28.7.2019
-------------------------------------Sosiaalipäivystys vain
virka-aikana
klo 9-14, puh. 040 804 3700.
Lastensuojeluasiat vain
virka-aikana klo 9-14,
puh. 040 804 3720
Virka-ajan ulkopuolella vain
kiireellisissä asioissa ja
hätätapauksissa puh. 112
Kiinteistöpäivystys
040 485 5580
Julkiset kuulutukset ovat
nähtävänä kunnan
nettisivuilla ja kirjastossa
sen aukioloaikana

Keski-Pohjanmaan maakuntakuntajuhla 2019
Rantabulevardi, esiintymislava
la 3.8.2019 klo 12.00 Perho-päivänä
Maakuntajuhlan avaus
maakuntahallituksen puheenjohtaja
Timo Pärkkä
Juhlapuhe
Keski-Pohjanmaan maakuntakirjailija
Elvi Löhönen
Musiikkiesitys
Perhon kunnan tervehdys
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Sarita Kirvesmäki
Haanen runo; Hauta Perhossa
Musiikkiesitys
Vuoden keskipohjalainen kylä,
Keski-Pohjanmaan liitto
Maakuntajuhlan päätössanat,
vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen
Keski-Pohjanmaan maakuntalaulu

Seuraava Perholainen
ilmestyy viikolla 32 / 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
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HYVÄÄ
KESÄÄ!
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Perho-päivän katsaus järjestäjille
ma 29.7. klo 16.00 Kunnanvirastolla
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Perho-päivän tanssien rakennustalkoot
la 20.7. ja su 21.7. Seurojentalolla.
Osallistujille pullakaffit.
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Aikuissosiaalityö
Työntekijään saa yhteyden puhelimitse:
• Sosiaaliohjaaja p. 040 8043700
• Toimistosihteeri p. 040 8042900
Sosiaalipäivystys
• Yleinen hätänumero 112 tai puh. 044 7809173
• Sosiaalipäivystys toimii ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun
turvaamiseksi kaiken ikäisille sosiaalisen avun tilanteisiin.
Sosiaalipäivystykseen voit soittaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:
• äkillisissä ja odottamattomissa kriisitilanteissa, joihin tarvitaan kiireellisesti apua
• kun sinulla on huoli lapsesta ja haluat tehdä lastensuojeluilmoituksen
• perheväkivaltatilanteissa
• alaikäisten päihteidenkäytön ja rikollisuuteen liittyvissä tilanteissa
• akuuttitilanteissa, joissa ikäihminen/vammainen ei pärjää yksin kotona
• muissa sosiaalisen hädän tilanteissa, jotka vaativat kiireellistä apua
------------------Perhon Terveyskeskus / Kuntoutus
Suljettu remontin vuoksi 10.7-6.8.2019 välisenä aikana
Kuntoutusasioissa yhteys:
Tunkkari Kuntoutus 040 804 5100
soittoaika: ma-pe klo 8-9

Perhonjokilaakson Sydänyhdistys ry tekee retken

Karstulan Wanhat Wehkeet - kesäteatteriin 3.8.2019.
Teatteriesitys klo 14.00. Ruokailu ennen näytöstä.

Kesän 2019 musiikkikomedia SUKLAASYDÄN tuo 60-luvun loistavan musiikin
kesäteatteriareenalla. Huumorilla höystetty näytelmä romantiikkaa unohtamatta.
Live-bändi takaa tahdit ja tarina kuljettaa kultaiselle 60-luvulle.
Hinta 60 €/hlö, sisältää liput ruokailuun seisovasta pöydästä, teatterin ja
kuljetuksen. Jos haluaapi vierailulle automuseoon; lisämaksu 4€.
Kaikki halukkaat ovat tervetulleita mukaan, ei tarvitse olla sydänyhdistys ry;n jäsen.
Ilmottaudu numeroon 0400 921 934 Teuvo tai perhonjokilaaksosydan@gmail.com
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Punaisen mökin 4h-kesäkahvila
Vanhainkodintie 21, 69950 Perho

Aukioloajat: ma suljettu, ti-su 11-17
Kahvilaa pyörittää kolme perholaista nuorta
Myynnissä ainakin makeita ja suolaisia leivonnaisia sekä irtojäätelöä.

Tervetuloa!

Urheiluhieronta SeMi
- Intialaista päähierontaa
- kinesio- / urheiluteippausta
- fasciahierontaa
- ryhtimittauksia
- ryhtimittauksia + liikkuvuus ohjelma tai kuntosali ohjelma
- hieronta kotikäyntinä
Yhteystiedot: Puh 0404860467 / Jyväskyläntie 4, 69950 Perho ”Säästötalon” yläkerrassa

Lounas-Kahvila KiVi avoinna
ma-ke 9-16
to
9-19
pe-la 11-22
Meiltä saat lounasta, grilliherkkuja, pizzaa (viikonloppuisin).
A-oikeudet, tilauksesta leivonnaiset ja pitopalvelua.
Meillä voidaan järjestää pieniä tilaisuuksia, kahvituksia, kokouksia.
Vuokrataan pöytiä, tuoleja ja astioita.
Meillä myös majoitusmahdollisuus 1-10 hengelle.
Elokuussa muuttuu kuviot, josta tulee tietoa myöhemmin.
Kiinteistö myynnissä/vuokrattavissa. Facebookista löytyy tarkempaa tietoa ja
kysymällä: kirsi.viitala@meiliboxi.fi

Perhon kunnan ravintopalvelut ostaa kesän ja syksyn 2019 aikana tuoreita marjoja
päivän hintaan. Marjojen tulee olla hyvälaatuisia ja puhdistettuja.
Lisätiedot:
Milla Puoliväli, vastaava ravitsemistyöntekijä,
puhelin 040 568 7764 (8.7.2019 alkaen)
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KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

TUKIHAKEMUKSESSA ILMOITETUN KASVIN MUTTAMINEN 17.6. JÄLKEEN
Voit muuttaa kasvin esimerkiksi, jos olet vahingossa ilmoittanut väärän kasvin tai et ole päässyt kylvämään ilmoittamaasi kasvia.
Muutos tehdään vapaamuotoisella ilmoituksella ja se kannatta tehdä heti, kun virhe on huomattu.
Hakemusta ei kuitenkaan voi enää muuttaa, jos hakijalle on ilmoitettu valvonnasta tai hakemuksen
sääntöjen vastaisuudesta. Pääsääntönä muuttamisessa on, että lohkon korvaustaso ei saa nousta.
Viimeinen kylvöpäivä on 30.6.

PINTA-ALATUKIHAKEMUKSEN PERUMINEN
Perumisen voi tehdä lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella ennen kuin
valvonnasta on ilmoitettu tilalle.
Perua voi:
- koko päätukihaun
- yhden tai useamman tuen
- tietyn tuen tai kaikki tuet tietyltä perus- tai kasvulohkolta
- tietyn tuen tai kaikki tuet kasvulohkon osalta
- ympäristökorvauksen toimenpiteen maksun

MUISTA HYÖDYNTÄÄ NEUVO2020-PALVELUA
Neuvo 2020-palvelu on kaikkien viljelijöiden käytössä ja sen kautta voi saada lähes ilmaista neuvontaa. Maksat neuvonnasta vain alv:n osuuden ja muut kustannukset katetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Tuetun neuvonnan enimmäismäärä tilaa kohti on 10 000 € vuosina
2015 – 2020.
Voit valita itselle sopivan neuvojan neuvojarekisteristä (www.ruokavirasto.fi -> viljelijät -> tuet ja
rahoitus -> maatIlojen neuvonta) ja sopia neuvontakäynnin hänen kanssaan. Neuvoja hoitaa tarvittavat paperiasiat.
Tuettua neuvontaa voi saada seuraavista osa-alueista: ympäristö, tuotantoeläimet, luomu, kasvinsuojelu, energia sekä maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen.

KESÄAJAN PALVELUT MAATALOUSASIOISSA
Perhon kunnanvirasto on suljettu 8. – 28.7.2019. Maaseutuasiamies on lomalla 1.7. – 4.8.2019.
Maatalousasioita hoitavat em. aikana seuraavat Maaseutuyksikkö KaseKan maaseutuasiamiehet:
5.7. – 5.8.2019 Pekka Siirilä, pekka.siirila@kaustinen.fi, p. 040 8618 932
2.7. – 21.7.2019 Mervi Vähäsöyrinki, mervi.vahasoyrinki@kannus.fi, p. 044 474 5221
29.7. – 4.8.2019 Jukka Hautamäki, jukka.hautamaki@veteli.fi, p. 050 5790 111
29.7. – 4.8.2019 Jussi Karhulahti, jussi.karhulahti@halsua.fi, p. 040 6802 215

KESANTOJEN JA MUIDEN KASVUSTOJEN MÄÄRÄAIKOJA
Kesannot
Viher- ja sänkikesannot saa päättää kemiallisesti tai mekaanisesti 1.9. alkaen. Jos kesantopellolle
kylvää nurmikasveja tai syksyllä kylvettäviä kasveja, ne voi päättää jo 15.7.
Lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet (mm. salaojitus, kalkitus, ojien kaivuu/perkaus) ovat sallittu
vain niiden vaatiman alan laajuudessa. Niitto ei ole pakollinen joka vuosi, mutta pellon avoimena
säilymisestä on joka tapauksessa huolehdittava.
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KASEKA TIEDOTTAA
Luonnonhoitopeltonurmi
Luonnonhoitopeltonurmen voi päättää aikaisintaan toisen kasvukauden jälkeen 1.9 alkaen tai 15.7.
alkaen, jos kasvusto päätetään syyskylvöisten kasvien kylvöä varten. Kasvinsuojeluaineiden käyttö
on sallittua päättämisen yhteydessä. Luonnonhoitopeltonurmen kasvusto on niitettävä joka toinen
vuosi. Vaikeissa rikkakasvitilanteissa niitto on tehtävä vuosittain.
Suojavyöhykenurmi
Suojavyöhykkeeksi ilmoitettujen lohkojen kasvusto on niitettävä vuosittain kasvukauden aikana. Niiton ajankohdassa on otettava huomioon luonnonvaraisten lintujen ja nisäkkäiden elinolot. Niitetty
kasvimassa on korjattava pois suojavyöhykkeeltä ja sen voi käyttää hyödyksi. Niittojätettä ei saa ajaa
metsään. Lohkokirjanpitoon on syytä kirjata kasvuston käyttötarkoitus.
Viherlannoitusnurmi
Viherlannoitusnurmen voi päättää ennen syysviljan kylvöä. Jos seuraava viljelykasvi kylvetään keväällä, viherlannoitusnurmen saa päättää aikaisintaan 1.9. ja muokata aikaisintaan 1.10.
Kerääjäkasvi
Kerääjäkasvin voi päättää kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 15.9. Kasvuston voi muokata tai kyntää
aikaisintaan 1.10.
Monimuotoisuuspellot
Maisema- ja riistapellot voi päättää aikaisintaan kylvöä seuraavana keväänä.
Saneerauskasvit
Saneerauskasvit saa muokata maahan aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua kylvöstä. Saneerauskasvia ei saa päättää kemiallisesti.

LANNOITESÄKKIEN KERÄYS PERHOSSA 16.9. – 21.9.2019
4H-yhdistyksen lannoitesäkkien keräyspisteeseen kelpaavat tyhjät suursäkit, 40 ja 20 kg:n säkit ja
lavahuput:
Suursäkit
• Yaran lannoitesäkit (myös Kemira GrowHow -painatuksella, Hankkijan siemensäkit, Tilasiemen
siemensäkit, Lantmännen Agron siemensäkit, Lantmännen Feedin siemensäkit ja Hankkijan rehusuursäkit
40 ja 25 kg:n säkit
• Yaran lannoitesäkit
Lavahuput
• lannoitelavojen suojahuput
Keräykseen eivät kelpaa:
• muut suursäkit
• säilörehujen kiriste- tai aumakalvot
• erilaiset kanisterit
• muu muovi tai jäte
Keräyspaikkoja tulee olemaan tämänhetkisen tiedon mukaan kaksi; toinen Möttösessä ja toinen
Oksakoskella.
Keräyspaikkojen osoitteet ja tarkemmat tiedot kerättävästä materiaalista ilmoitetaan lähempänä
keräysajankohtaa.

Aurinkoista kesää!

											Maataloustoimisto
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YRITYSNEUVONTA TIEDOTTAA
					
KOSEKin alkuvuoden toiminta Perhossa aktiivista ja

olemme ottaneet haltuun monia uusia tehtäviä.

						
Perholaisten yritysten kanssa on tavattu alkuvuoden aikana 53 kertaa, pääosin yritysten omissa tiloissa.
Tapaamisten johdosta on yrityksille tehty yli 60 erilaisia selvitystä. Puhelut ja sähköpostien vaihto on
ollut vilkasta kaikissa vaiheissa. Messuille ja tilaisuuksiin on alkuvuoden aikana perholaisia yrityksiä osallistunut lähes parikymmentä kertaa. Kuusi eri henkilöä Kosekista on antanut asiantuntija-apua Perhon
yritysten erilaisiin kysymyksiin. Perhon yritysmessuilla oli paljon väkeä ja mukava pöhinä.
Uusyritysneuvonta eli aloittavien yrittäjien palvelu siirtyi vuoden vaihteessa KOSEKille ml. starttirahalausuntojen antaminen TE-toimistolle. Neuvonta sisältää mm. liiketoimintasuunnitelman sekä kannattavuuslaskelmien tekemisen, mikä kannattaakin tehdä huolellisesti ennen yritystoiminnan aloittamista.
Myös Perhossa uusyritysneuvonnan palvelut ovat saatavissa jatkuvasti, kun yritysneuvoja Anne Koskinen on perehdytetty tähän tehtävään.
Uutena palveluna alkuvuoden aikana on käynnistynyt myös kaksi uutta hanketta; Future Cleantech Solutions ja Biolit, joiden kautta voimme tarjota mm. cleantech-yrityksille sekä bio- ja kiertotalouden sekä
akkukemian alan pk-yrityksille liiketoiminnan kehittämiseen, verkostoitumiseen sekä kansainvälistymiseen liittyvää palvelua.
Alkuvuoden aikana olemme tarjonneet yrityksille valmennusta ja seminaareja mm. hallitustyöskentelyn
kehittämiseen ja rekrytoinnin haasteisiin. Osaavan työvoiman saatavuus on alueemme keskeinen haaste ja KOSEK haluaa omalta osaltaan auttaa yrityksiä mm. rekrytoinnin eri osa-alueiden kehittämisessä
(mm. yrityskuva, hr-toiminta, somen käyttö sekä headhunt-toiminta, rekrykoulutukset, jne). Olemme
videoineet koulutuksia, joita yrittäjät voivat kuunnella ja katsella niitä itselleen sopivana aikana KOSEKin
YouTube-kanavalta.
Reittien ja matkailupalveluiden Keski-Pohjanmaa -hankkeessa Perhosta on ollut mukana tähän mennessä yhteensä 12 eri yritystä ja 6 muuta toimijaa. Perhoon on perustettu hankkeen aikana neljä matkailualan yritystä.
Salamajärven kansallispuisto on maakuntamme ehdoton ykköskohde, kun puhumme luontomatkailusta.
Perhon ja Salamajärven kansallispuiston näkyvyys ja tunnettuus niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla on kasvanut huimasti ja työtä matkailupalvelujen tarjonnan kehittämisessä tehdään
nyt kovaa vauhtia. Hyvillä laadukkailla matkailutuotteilla saadaan tuotettua kokemisen arvoisia elämyksiä. Matkailuyritysten aktivointi ja verkostoituminen on jatkunut Reittien ja matkailupalveluiden
Keski-Pohjanmaa – hankkeessa. Alalle on hankkeen aikana perustettu jo kymmenkunta uutta yritystä, ja
mielenkiintoisia ja kauniita keskipohjalaisia luonto- ja maisemareittejä on merkitty www.outdooractive.
com – sivustolle kaikkien käyttöön. Lähimatkailu kasvattaa suosiotaan, ja Keski-Pohjanmaalta löytyy niin
erämaisia kuin saaristomaisemassa kulkevia upeita reittejä ja kohteita sekä erinomaisia matkailupalveluja. Olemme mukana myös Perho-päivässä 3.8.2019.
Päivitämme yritysrekisteriä syksyn 2019 aikana ja otamme yhteyttä perholaisiin yrityksiin yhteystietojen
tarkistamiseksi. Samalla tiedustelemme halukkuutta yrityskäyntiin eli yrittäjillä on mahdollisuus pyytää
Kosek kylään. Meihin kannattaa olla yhteydessä muinakin aikoina, oli asia pieni tai suuri, yhdessä löydämme siihen ratkaisun.
Kosek toivottaa kaikille perholaisille aurinkoista kesää 2019!
Anne Pesola
toimitusjohtaja
Kokkolanseudun Kehitys Oy
Toimistomme Yritystalo Evaldissa sekä Perhon toimipisteessä on suljettu 1.7. – 4.8.2019.
Anne Koskinen / Yritysneuvoja
KOSEK - KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OYwww.kosek.fi
Ristirannankatu 1 / 67100 Kokkola /
Keskustie 2, 69950 PERHO
Puh: (06) 824 3400 / info@kosek.fi
p. 044 780 9241 / anne.koskinen@kosek.fi
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