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KUNNANVALTUUSTON
kokous maanantaina
30.9.2019 klo 18.30
kunnanvirastolla, Haanensalissa
Esityslista nähtävänä kunnan
internetsivulla 26.9. lukien
www.perho.com ->
Pöytäkirjat/esityslistat
Kokousta pääset seuraamaan
suorana internetistä
osoitteessa: www.perho.com
Tarkistettu pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä
kunnanvirastolla to 3.10.2019
klo 9-14:30
Sarita Kirvesmäki
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Seuraava Perholainen
ilmestyy viikolla 41 / 2019

YRITTÄJÄN PÄIVÄN
SYYSTÄRSKYT

Valtakunnallisena yrittäjän päivänä
torstaina 5.9.2019
klo 18:00 – 20:00
K-Market Ikiliikun pihassa
Luvassa tarinoita yrittäjyydestä,
mukavaa yhdessäoloa,
kahvia, makkaraa ym tarjoilua.
Tule mukaan ja tuo ystäväsikin!
Tapahtuman järjestää:
Perhon Yrittäjät ry
Perhon Kehitysyhtiö Oy

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

PERHON KUNTA | PL 20 69951 Perho |

perho@perho.com | www.perho.com
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Kunnantalo pidetään suljettuna
pe 27.9. henkilöstön TYKY-päivän vuoksi.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TIEDOTTAA
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 laittaa kuntoon määräaikaan mennessä. Jätevesijärjestelmän
uusiminen ja korjaus vaatii aina rakennusvalvonnalta toimenpideluvan.
Lupa-asiaa ja ohjeistusta jätevesijärjestelmän vaatimuksista sekä mahdollisia
vapautusperusteita ja siirtymäperusteita voi tiedustella:
Rakennustarkastaja Jyri Harjulta, puh. 040-848 8243
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
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VESIMITTARILUKEMAN ILMOITTAMINEN
Perhon kunta ottaa syksyllä 2019 käyttöönsä Kulutus Web-palvelun, jonka avulla kuluttaja pystyy
ilmoittamaan vesimittarilukeman. Palvelun kautta on mahdollista saada tietoa myös oman kiinteistön vedenkulutushistoriasta.
KulutusWeb-palveluun voit kirjautua joko www.perho.com - sivustolta tai ao. osoitteella:
https://www.kulutus-web.com/perho/vesi/suomi/index.asp
Kulutus Web-palveluun kirjaudutaan kulutuspisteen ja mittarin numerolla, jotka löytyvät aiemmin
lähetetyistä vesilaskuista.
Vesimittarilukema tulisi tallentaa palveluun täysinä kuutioina. Joissakin mittareissa täydet kuutiot
ovat mustalla. Pilkun jälkeisiä numeroita (yleensä punaisia) ei tarvitse ilmoittaa.
Tallentaessa vesimittarilukemaa voitte saada virheilmoituksen poikkeavasta kulutuksesta. Poikkeaman ollessa huomattavan suuri, voitte ilmoittaa siitä tekniseen
toimistoon.
Vesimittarilukema ilmoitetaan kerran vuodessa (syksyisin) tasauslaskutusta varten. Vuoden aikana
laskutettavat muut vesilaskut tulevat arviolaskuina päivitetyn
vuosikulutusarvion mukaan.
Säännöllisellä vesimittarilukeman ilmoittamisella vältyt yllättäviltä tasauslaskuilta.

Kiitos yhteistyöstä!

VESIMITTARILUKEMAN ILMOITTAMINEN

Pyydämme ilmoittamaan kiinteistönne vesimittarilukeman viimeistään pe 27.9.2019
mennessä.
Pyydämme ilmoittamaan lukeman joko Kulutus Web-palvelun kautta tai sähköpostilla
lukemat@perho.com.
Voit myös soittaa 040 684 2849 tai 040 684 2850 klo. 9.00 – 11.00 välisenä aikana.
Lukemat, joita ei ole ilmoitettu määräpäivään mennessä, tullaan laskuttamaan
arviolla.
Pyydämme ilmoittamaan myös mahdollisista omistajavaihdoksista.
Kunnan omistamien rivitalojen vesimittarit luetaan kiinteistöhuollon toimesta.
Kiitos yhteistyöstä!
Kiinteistön omistaja.......................................................................................................
Osoite...........................................................................................................................
Mittarin luentapäivä......................................................................................................
Mittarin lukema.............................................................................................................
Lukeman ilmoittaja........................................................................................................
Ilmoittajan puhelinnumero............................................................................................
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Perhon kunnan alakoulujen henkilöstö lv 2019 – 2020
Alakoulujen yhteinen rehtori:

Pasi Kanniainen /
pasi.kanniainen@perho.com / 0445759074

Henkilökunnan sähköposti:

etunimi.sukunimi@perho.com

Kirkonkylän koulu
(p. 040 684 2857)
Esiopetus:

Kivelä Ulla, esiopetuksen opettaja
Uusitalo Heli, esiopetuksen opettaja
Kivelä Tuula, lastenhoitaja + apip

1.lk:

Pölkki Leena, luokanopettaja
Kivimäki Miia, koulunkäynnin ohjaaja

2.lk:

Aho-Vasalampi Sari, luokanopettaja

3.lk:

Aho Leila, luokanopettaja

2.-3.lk:

Alanko Marita, koulunkäynnin ohjaaja

4.lk:

Alanko Karoliina, luokanopettaja

5.lk:

Linna Taina, luokanopettaja

6.lk:

Salo Anne-Maria, luokanopettaja

4.-6.lk:

Salmi Pia, koulunkäynnin ohjaaja

2.lk:

Hietapakka Katja, luokanopettaja

Englanti ja ruotsi 3pvä / vko:
Oinonen Eija

3.lk:

Vähämöttönen Sari, luokanopettaja

Yleisopetuksen erityisopetus 3pvä/vko:

2.-3.lk:

Kangasaho Maria, laaja-alainen erityisopettaja

4.lk:

Esiopetus:

Koskela Tarja, koulunkäynnin ohjaaja + apip
Tuominen Laila, koulunkäynnin ohjaaja
Uusitupa Matias, koulunkäynnin ohjaaja
Kytölä Salla, luokanopettaja
Hietala Susanna, koulunkäynnin ohjaaja

5.lk:

Salminen Henri, luokanopettaja
Pajula Arja, koulunkäynnin ohjaaja

6.lk:

Turunen Janne, luokanopettaja ja ruotsin
kielen opettaja
Niskanen Maarit, koulunkäynnin ohjaaja
ja alakoulujen NEPSY-valmentaja

Englanti:

Mäkelä-Salonen Helena
Yleisopetuksen erityisopetus:
Uusisalo Maija, laaja-alainen
erityisopettaja, vararehtori

Pienluokka:

Louhula Katja, erityisluokan opettaja
Lampela Anna-Mari, koulunkäynnin ohjaaja
Pohjonen Minna, koulunkäynnin ohjaaja

Möttösen koulu
(p. 040 684 2863)
Esiopetus:

Linna Kaarina, esiopetuksen opettaja
Linna Mirja, lastenhoitaja + apip

1.lk:

Vasalampi Marjo, luokanopettaja, vararehtori

Oksakosken koulu
(p. 040 684 2865)
Humalajoki Outi, esiopetuksen opettaja

1.-2.lk:

Hytönen Katja, luokanopettaja, vararehtori
Honkalehto Niina, koulunkäynnin ohjaaja + apip

3.-4.lk:

Isomöttönen Anna, luokanopettaja
Karhukorpi Janina, koulunkäynnin ohjaaja
Pölkki Elisa, koulunkäynnin ohjaaja

5.-6.lk:

Kalliokoski Kaija, luokanopettaja ja
ruotsin kielen opettaja
Humalajoki Irina, koulunkäynnin ohjaaja

Englanti 2pvä / vko:
Oinonen Eija

Yleisopetuksen erityisopetus 2pvä / vko:
Kangasaho Maria, laaja-alainen erityisopettaja

Koulujen yhteiset työntekijät:
Käsityöitä (TN) luokanopettajien lisäksi kaikilla
alakouluilla: Kytölä Mika
Koulukuraattori esi-, perus- ja toisen asteen
opetuksessa: Kanniainen Riikka
Kouluterveydenhoitaja esi-, perus- ja toisen asteen
opetuksessa: Torppa Silja
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Nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri 2.9.2019 alkaen
Nimi:		

Jaakko Kinnunen

Kotoisin:
		

Alunperin Lohtajalta, nyt muutto Nastolasta
Perhon Oksakoskelle

Harrastukset: mm. kuntosali, lenkkeily ja frisbeegolf
Olen Perhon kunnan uusi nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri.
Sikäli jos minua et ole vielä nähnyt, niin innokkaana liikkujana
minut voi todennäköisimmin löytää kuntosalilta, liikuntapaikoilta,
lenkkipoluilta tai läheisiltä frisbeegolf-radoilta.
Aina kärsii tulla praatailemaan.
Toivottavasti kohdataan pian!
Ystävällisin terveisin: 							

									

			Jaakko Kinnunen

Keskuskoulun ja lukion rehtori 1.8.2019 alkaen
Nimi:		

Pasi Oikarinen

Kotoisin:

Sahalahden, Vieremän ja Utsjoen kautta Perhoon

Harrastukset: mm. reserviläisammunnat, Ampumaurheilu		
liiton practical-lajit, metsästys, meditointi sekä
		
hyggeily.
Tällä hetkellä minut löytää väistötiloista kirjastolta.
Pyrin olemaan helposti lähestyttävä ja minuun voi ottaa
yhteyttä asiassa kuin asiassa.
Näemme kylän raitilla.

Ystävällisin terveisin: 							

									

			Pasi Oikarinen
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Perhon Terveyskeskuksen ryhmät alkavat viikolla 41. (7.10.2019)
Ma klo 10.30 Miniryhmä
Ma klo 12.00 Neurologinen ryhmä
Ti klo 9.00 Tasapainokoulu
Ti klo 10.00 Tasapainokoulu
Ke klo 14.00 Allasjumppa
Ke klo 15.00 Allasjumppa
Ryhmiin ilmoittautumiset vko 36-37.
Ilmoittautumiset numeroon 0408043101.
Kuntoutus tiedottaa!
Kuntoutus on suljettu vko 38 - 40.
Kuntoutukseen liittyvissä asioissa yhteys:
Tunkkarin Kuntoutus, 040 804 5100
Perhon kunnan ravintopalvelut ostaa syksyn 2019 aikana
tuoreita puolukoita päivän hintaan.
Puolukoiden tulee olla hyvälaatuisia ja puhdistettuja.
Lisätiedot:
vs. siivous- ja ravitsemispäällikkö Milla Puoliväli,
p. 040 568 7764
Kirjaston aukioloajat
talvikaudella
1.10.2019 - 30.4.2020
Ma ja ke
Ti		
To ja pe

klo
klo
klo

10 - 16
12 - 19
13 - 19

Perhon kunnalla on vuorattavana
lämmintä häkkivarastotilaa.
Esim. 15 m2 lukittava häkki hintaan 52,30 €/kk
(sis. alv 24%)
Häkkejä löytyy noin 15-20-30 m2 kokoisina.

Huom! pe 27.9. suljettu
henkilökunnan TYKY-päivän
vuoksi
p. 040 6842 867
eepos.finna.fi
perhon.kunnankirjasto@perho.com

Kysy lisää tietoa teknisestä toimistosta.
Tekninen johtaja
Alpo Anisimaa 0400 510 706
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KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi
LANNOITESÄKKIEN KERÄYS PERHOSSA 9.9. – 12.9.2019
4H-yhdistys järjestää lannoitesäkkien keräyksen.
Keräykseen kelpaavat:
Suursäkit
Yaran lannoitesäkit (myös Kemira GrowHow -painatuksella, Hankkijan siemensäkit, Tilasiemen
siemensäkit, Lantmännen Agron siemensäkit, Lantmännen Feedin siemensäkit ja Hankkijan 		
rehusuursäkit
Yaran 40 ja 25 kg:n säkit
Lannoitelavojen suojahuput
Keräykseen eivät kelpaa:
muut suursäkit
säilörehujen kiriste- tai aumakalvot
erilaiset kanisterit
muu muovi tai jäte
Keräyspaikka:
Huolto- ja Korjaus Arkkukangas, Kokkolantie 755, 60020 Oksakoski
Säkkejä ei tarvitse erikseen puhdistaa niihin tarttuneesta liasta, hiekasta tms., mutta mitään vieraita esineitä, kiviä, muuta muovia yms. ei saa olla mukana.
Suursäkkien pakkaus
1.
Sisä- ja ulkosäkkiä ei tarvitse erottaa toisistaan.
2.
Jos säkissä on jäljellä lannoitetta, poista se kääntämällä ja ravistamalla säkkiä. Tarvittaessa 		
leikkaa pohja auki. (Muutama lannoiterae ei haittaa.)
3.
Sido 5-20 säkkiä nostolenkistä napakasti yhteen paalilangan pätkällä.
40 ja 25 kg säkkien lajittelu ja pakkaus
Säkit pakataan 50 kappaleen pakkauksiin seuraavasti:
1.
49 säkkiä niputetaan huolellisesti päällekkäin.
2.
Nippu kääräistään rullalle leveyssuunnassa.
3.
Säkkirulla pujotetaan yhteen säkkiin, joka on avattu päästä lyhyeltä sivulta kokonaan.
Vihje: Säkit on helpompi pussittaa, jos 49 säkin sijaan niputtaakin päällekkäin 48 säkkiä. Tämä jälkeen yksi säkki leikataan auki kolmelta sivulta siten, että yksi lyhyt sivu jää ehjäksi. 48 säkin nippu
kääritään tiukaksi rullaksi, joka ensin esipakataan rullaamalla sen ympäri auki leikattu säkki siteeksi
(vain pienlannoitesäkki kelpaa siteeksi, muuta muovia ei saa käyttää). Esipakattu säkkinippu on edelleen helppo pujottaa 50:een säkkiin.
Lavahuppujen pakkaus
Kolmesta kuuteen (3–6) lavahuppua taitellaan siistiksi nipuksi ja pakataan yhteen lyhyeltä sivulta
auki leikattuun piensäkkiin. Pakkausta ei tarvitse sitoa.
Lisätietoja 4H-neuvoja Kaisa Hietalahdelta p. 040 779 1690.
MYÖTÄTUULTA TUOTTAJALLE -HANKE, MAATALOUSYRITTÄJIEN HYVINVOINTIHANKE
Tavoitteena maatalousyrittäjien hyvinvoinnin edistäminen
Auttaa erilaisissa haasteellisissa ja elämää jollain tapaa kuormittavissa tilanteissa
Hankkeen kautta haetaan Melan ostopalvelusitoumuksia asiantuntijapalveluihin
Yhteystiedot Suvi Lempiälä p. 040 9209 863, suvi.lempiala@mtk.fi
Muista hakea myös tuettuja lomia www.mtlh.fi. Suvi auttaa lomien haussa.
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.
Lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet ovat mahdollista myös luonnonhoitopelloilla. Rikkoutunut tai
tuhoutunut kasvusto on heti olosuhteiden salliessa toimenpiteen jälkeen kylvettävä uudelleen.
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.
HUOM. Sitoumuskausi päättyy 30.4.2020. Kasvustoa ei saa päättää ennen sitoumuskauden loppumista. Todennäköisesti sitoumusta on mahdollista jatkaa vuodella. Myös suojavyöhykenurmia voitanee jatkaa, mutta EI niitä joilla ainoana perusteena on valtaoja.
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.
HYÖDYNNÄ NEUVO2020 -PALVELUA
Neuvo 2020-palvelu on kaikkien viljelijöiden käytössä. Maksat neuvonnasta vain alv:n osuuden.
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.
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.mavi.fi/hyrra .
Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (mm. lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen kuin olet saanut ELY-keskuksesta
päätöksen! 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

PERHOLAINEN 8/2019

Syksyn aikana järjestetään kaksi valmennuskokonaisuutta; polku yrittäjyyteen
aloittaville yrityksille, sekä monipuolinen kokonaisuus jo toimiville yrityksille.
Liiketoimintasuunnitelma-valmennus aloittaville yrittäjille:
Oletko valmis yrittäjäksi? Meiltä saat neuvot omaan liiketoimintasuunnitelmaan.
Miten tehdä hyvä liiketoimintasuunnitelma? Ennen yrittäjäksi ryhtymistä on syytä punnita eri vaihtoehtoja ja pohtia omaa soveltuvuuttaan yrittäjyyteen. Yrityksen perustaminen edellyttää muun muassa
liiketoimintasuunnitelman laatimista, rahoituksen hankkimista sekä markkinoinnin, myynnin ja hinnoittelun suunnittelua.
- Testaa ja kirjaa liikeideasi. Mitä, kenelle, miten?
- Tee liiketoimintasuunnitelma. (Sisältää myös tulosbudjetin sekä rahoitus-, kannattavuus- ja
myyntilaskelmat)
- Valitse yritysmuoto ja toiminimi.
- Selvitä yritystoiminnan luvanvaraisuus. Mahdolliset luvat yritykselle voidaan myöntää vasta,
kun yritys on rekisteröity ja sillä on Y-tunnus.
- Järjestä yrityksen rahoitus.
Valmennus kestää yhden päivän, ja järjestämme neljä samansisältöistä valmennuspäivää.
17.9 klo 9.00-15.00
16.10 klo 8.30-15.00
12.11. klo 8.30-15.00
18.12 klo 8.30-15.00
Aamukahvit klo 8.30
Lounas klo 11.30-12.30 (omakustanteinen)
Valmennukset ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.
Ilmoittaudu mukaan https://response.questback.com/sekeskosek/yhjzssvzgn

Liiketoimintasuunnitelma-valmennus toimiville yrittäjille:
Miten tehdä hyvä liiketoimintasuunnitelma (sisältää myös tulosbudjetin sekä rahoitus-, kannattavuusja myyntilaskelmat). Muita käsiteltäviä asioita mm. yhtiömuoto, tuotteistus, kehittäminen, myynti ja
markkinointi ja taloushallinto.
Valmennus kestää yhden päivän, ja järjestämme kaksi samansisältöistä valmennuspäivää.
19.9.2019 klo 8.30-15.00
14.11.2019 klo 8.30-15.00
Aamukahvit klo 8.30
Lounas klo 11.30-12.30 (omakustanteinen)
Ilmoittaudu mukaan https://response.questback.com/sekeskosek/sua7qyvueq
Valmennukset ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Mikäli haluat osallistua tilaisuuksiin Perhosta
etänä, ota yhteys Anneen.
Lisätietoja:				
Reijo Kinnunen			
reijo.kinnunen@kosek.fi		
044-780 9240 			

Anne Koskinen
anne.koskinen@kosek.fi
044-780 9241

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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