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Varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen
toimintakaudelle 1.8.2020-31.7.2021
Paikkaa haetaan uusille lapsille, hoitopaikan vaihdosta toivoville
sekä niille nyt varhaiskasvatuksessa oleville, joiden hoitopaikkapäätös päättyy syksyyn 2020 mennessä.
Varhaiskasvatukseen voi hakea myös ympärivuotisesti. Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan saamisen edellytyksenä on, että sitä
on haettu neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Poikkeuksena on vanhempien äkillinen työllistyminen tai opiskelupaikan saaminen, jolloin varhaiskasvatuspaikkaa haetaan viimeistään
kaksi viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista.
Hakeminen tapahtuu sähköisesti eDaisyssa, ilmoittautumislinkki
löytyy Perhon kunnan kotisivuilta.
Hoitoaikojen varaaminen
Vanhempien tulee tehdä hoitoaikavaraukset Daisynetissä viimeistään sunnuntaina klo 23 mennessä, jonka jälkeen varaaminen
kahden viikon päähän lukkiutuu. Toivottavaa on, että vanhemmat
varaavat hoitoajat niin pitkälle aikavälille kuin mahdollista (esim.
kolmen viikon työlista, säännöllinen kuukausityö). Henkilökunnan
työvuorot laaditaan hoitoaikavarausten mukaisesti. Kun henkilökunnan työvuorot on laadittu, ei niihin enää voi tehdä muutoksia
kuin hyvin perustellusta syystä ja työntekijän suostumuksella.
Esiopetukseen ilmoittautuminen
Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2020-2021 tulee
tehdä sähköisesti eDaisyssa 29.3.2020 mennessä. Ilmoittautumislinkki löytyy Perhon kunnan kotisivuilta.
Esiopetusta järjestetään Kirkonkylän, Möttösen ja Oksakosken
kouluilla. Kuljetusetu koskee myös esiopetuksessa olevia oppilaita
kotoa tai hoitopaikasta suoraan esiopetuspaikkaan ja esiopetuksesta suoraan kotiin tai hoitopaikkaan. Etuus ei koske kodin ja
hoitopaikan välistä matkaa.
Esiopetuspaikat vahvistetaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnassa
ja päätös ilmoitetaan huoltajille lautakunnan käsittelyn jälkeen.
Heidi Salo
vs. varhaiskasvatusjohtaja
040 076 0472, heidi.salo@perho.com
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KUULUTUS
Perhon ympäristölautakunta ilmoittaa seuraavasta vireille tulleesta maa-ainesluvan ja
ympäristöluvan yhteishakemuksesta.
Koneurakointi ja Kuljetus J Isomöttönen Oy (y-tunnus 1820854-7), Taipaleentie 140, 69980
Möttönen, on toimittanut Perhon kunnan ympäristölautakunnalle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n ja
ympäristönsuojelulain (527/2014) 47 a §:n mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan yhteishakemuksen kalliokiviaineksen ottoon ja louheen murskaamiseen. Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottoon,
louhimiseen ja murskaukseen, käytettäväksi erilaisiin ympäristö-, maa- ja vesirakennuskohteisiin.
Ympäristölupahakemuksessa on mainittu myös mahdollinen betonin ja kierrätysasfaltin murskaus
sekä muualta tuodun pilaantumattoman maa- ja kiviaineksen käyttäminen varastoalueen laajennuksen pengertämiseen sekä tilapäiseen varastoimiseen maisemointia varten.
Toiminta sijoittuu hakemuksen mukaisesti Perhon kunnan Perhon kylään, tilalle Nevanperä 19:108.
Alue sijaitsee Perhon Kirkonkylältä noin 2 kilometriä Möttösen suuntaan Limakon tuulipuiston läheisyydessä. Ottamisalueen kokonaispinta-ala on 1,35 ha, josta varsinainen louhos 0,85 ha ja otettavan kallioaineksen kokonaisotto 50 000 m3-ktr. Ottamislupaa haetaan kymmeneksi (10) vuodeksi.
Alueella on ollut toisella toimijalla 250 000 m3-ktr maa-aineslupa kalliokiviaineksen ottoon, joka on
juuri päättynyt. Alueelta on otettu kiviainesta noin 15 000 m3-ktr. Uusi ottamislupa koskee samaa
louhosta.
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä kuulutusajan 24.1.2020- 25.2.2020 Perhon kunnan teknisessä toimistossa, osoitteessa Keskustie 2, 69950 Perho, kunnanviraston aukioloaikana.
Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Perhon kunnan tekniseen toimistoon, osoitteeseen Perhon
kunta, ympäristölautakunta, PL 20, 69950 PERHO.
Muistutukset tulee tehdä ja mielipiteet jättää ennen kuulutusajan päättymistä.
PERHON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

KUNNAN JÄRJESTÄMÄÄN YKSITYISTEIDEN
TALVIKUNNOSSAPITOON TULOSSA MUUTOKSIA
Liukkauden torjunta on herättänyt viime aikoina paljon keskustelua. Kuntalaisilta on tullut paljon
kysymyksiä liittyen hiekoitusalueisiin ja siihen millä perusteella vain osa yksityisteistä hiekoitetaan.
Kunta hoitaa liukkauden torjunnan ainoastaan koulukyydityksen läpiajoreiteillä. Muilta osin liukkauden torjunta kuuluu tien omistajien vastuulle.
Uusi yksityistielaki on tullut voimaan vuoden 2019 alusta. Lakiin on tullut muutoksia mm. liittyen
kunnan yksityisteille myöntämien avustusten ehtoihin. Lakimuutoksen myötä kunnan myöntämien
kunnossapito- ja kunnostusavustusten myöntämisen ehtona on, että tielle on perustettu tiekunta.
Tiekunta on myös edellytys valtion myöntämien avustusten hakemiselle. Myös kunnan järjestämä
yksityisteiden talvikunnossapito lasketaan avustukseksi.
Kunnan suorittaman talvikunnossapidon perusteet tulevat olemaan voimassa mahdollisesti vielä
nykyisen sopimuskauden loppuun eli vielä ensi talven, kunnes nykyiset urakkasopimukset päättyvät.
Tämän jälkeen talvikunnossapidon ehtoja joudutaan tarkastelemaan uudelleen. Mikäli talvikunnossapito jatkossa hoidetaan kunnan toimesta tai avustusten muodossa, on tärkeää, että kunnan
alueella olevilla yksityisteillä on toimivat tiekunnat.
Kunta järjestää maaliskuun loppupuolella Perhonsalissa yksityisteiden omistajille ja tiekuntien jäsenille info-illan, jossa kerrotaan tiekuntien perustamisesta sekä tiekuntien tehtävistä ja keskustellaan
kunnan osallistumisesta yksityisteiden talvikunnossapitoon. Kun tilaisuuden ajankohta tarkentuu,
laitetaan siitä tiedote viikolla 10 ilmestyvään Perholaiseen.
TEKNINEN TOIMI
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Kuntosalin hinnasto 1.1.2020 alkaen

• Ryhmävuoroja voidaan varata erillisestä hakemuksesta yhdistyksille ja järjestöilleklo 9.00-16.00 ja 20.00-22.00 välisenä aikana ajalle 1.8-31.7, huomioiden
perusopetuksen ja lukion liikunnan tarpeet. Ryhmävuoron pituus on enintään 60
minuuttia ja kausihinta 300 euroa. Jokaiselle ryhmävuorolla on oltava oma
vastuuhenkilö, joka kuittaa kulunvalvontalätkän itselleen ja vastaa vuoron
sujumisesta (koskee myös 12-17-vuotiaiden ryhmävuoroja). Yksittäisiä, kertaluonteisia vuoroja ei myönnetä eikä vuoroja yksittäisille ihmisille.
• Soiten järjestämät erityisryhmien ryhmävuorot ovat maksuttomia.
• Kuntosalikorttina toimii kulunvalvontalätkä, joka lunastetaan kunnanvirastolta.
Kulunvalvontalätkä on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle.
Lätkä on palautettava kahden viikon kuluessa kortin umpeutumisesta, muutoin
palauttamattomasta lätkästä peritään 30 euron sakkomaksu. Kuntosali on avoinna
maanantaista sunnuntaihin klo 6.00-22.00.
• Nuoret, 12-14-vuotiaat saavat käyttää kuntosalia maksutta, mutta heidän tulee
olla kuntosalilla täysi-ikäisen ohjaajan valvonnassa ja ohjaajalla on oltava voimassa
oleva kuntosalikortti.
• Nuoret, 15-17-vuotiaat, saavat käydä kuntosalilla ilman huoltajaa, mutta heidän
tulee toimittaa kunnanvirastolle kuntosalikortin lunastamisen yhteydessä
huoltajan suostumuslomake.
• Jokainen kuntosalilla kävijä kuntoilee omalla vastuulla.
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Harry Potterin kirjayö
to 6.2. klo 18 – 21 Perhon kirjastossa
Kirjasto osallistuu jokavuotiseen Harry Potterin
kirjayöhön. Luvassa on kilpailuja,
arvontaa… ja vaikka mitä!
Tämän vuoden teemana Kolmivelhoturnajaiset.
Tervetuloa mukaan!
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ATERIAPALVELU KOTIIN
Ruoka on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia ja antaa voimaa päivittäisiin askareisiin.
Ateriapalvelun tavoitteena on osaltaan tukea asiakkaan omatoimista elämää ja
asumista kotona. Monipuolinen, ravitseva ja säännöllisesti nautittu ateria tukee
ikääntyneen toimintakykyä. Ateriapalveluiden tavoitteena on tarjota asiakkailleen
maistuvia ja ravitsemuksellisesti täysipainoisia aterioita, suoraan kotiin kuljetettuna.
Kotiin kuljetettu ateriapalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät kykene itse
valmistamaan aterioitaan, eivätkä pysty liikkumaan itsenäisesti kodin ulkopuolelle
ruokailemaan. Ateriat toimitetaan asiakkaan kotiin sovittuina päivinä. Kotipalveluateria sisältää pääruoan, salaatin/lisäkkeen ja jälkiruoan. Ateriaan ei sisälly ruokajuomia,
leipää eikä ravintorasvaa. Aterioissa huomioidaan erityisruokavaliot. Myös yksilölliset
erityistoiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.
Perhon kunnassa kotiin kuljettavien aterioiden valmistuksesta vastaa Palvelukeskus
Jalmiinakoti. Kotiin kuljetetun lämpimän lounasaterian hinta on 8 € (2020). Valmiit
kotiateriat pakataan ja kuljetetaan yksittäispakattuina ruoka-annoksina asiakkaille
7:nä päivänä viikossa tai sopimuksen mukaan.
Kotipalveluaterioiden tilaukset, peruutukset ym.
Jalmiinakodin keittiö
puh. 040 804 3520
jalmiinakodinkeittio@perho.com
klo 7.00 - 15.00
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Arvoisa kuntalainen
Jos olet Perhon kunnan laskutusasiakkaana, muistathan, että
voit siirtyä sähköisen laskun vastaanottajaksi tilaamalla eLaskun oman
pankkisi verkkopalvelusta.
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KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi
TUKIYHTEENVETOJA EI ENÄÄ TULE POSTITSE
Ruokavirasto ei postita vuodesta 2020 lähtien yhteenvetoja maksetuista maataloustuista. Tukiyhteenvedot
edellisen vuoden maksuista on postitettu tähän asti vuosittain tammi–helmikuun vaihteessa.
Näet tukiyhteenvetoa vastaavat tiedot vipu-palvelussa. Heti, kun tuki on maksettu, näet tiedot maksettujen
tukien määristä sekä mahdollisista takaisinperinnöistä, ulosotoista ja panttauksista. Voit tarvittaessa kysyä
tukiyhteenvedossa esitettyjä tietoja kunnasta.
Eräissä poikkeustapauksissa tukiyhteenvedot postitetaan vielä vuoden 2019 maksuista. Vipussa ei ole toistaiseksi tietoja takaisinperinnöistä, jotka on maksettu maksulipuilla tai peritty ulosoton kautta. Lisäksi Vipusta
puuttuvat tiedot tuensaajalle palautetuista liikamaksuista sekä takaisinperintöihin kohdistuneiden tukimaksujen kuittauksien peruutuksista ja palautuksista tuensaajalle. Jos maatilaasi koskee jokin näistä, saat tukiyhteenvedon postitse vielä vuonna 2020.
Säilytä jatkossa mahdolliset tukien takaisinperintään liittyvät kirjeet, jotta ne ovat käytettävissäsi veroilmoitusta varten.
Ota yhteyttä maataloustoimistoon, jos tarvitset apua tukisummien selvittämisessä.
MAATALOUDEN ILMASTOPÄIVÄ KÄLVIÄLLÄ to 13.2.2020 klo 9.30 – 15.15
Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Opistontie 1.
Mielenkiintoinen seminaari ajankohtaisista ja puhuttavista aiheista, mm. viljelijät hiilensitojina ja osana
ilmastonmuutoksen ratkaisua, ilmastonmuutos ja maatilojen talous, ilmastoviisas karjatalous, mitä huomioida
turvemaiden viljelyssä.
Puhujina mm. MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola, Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Heikki Lehtonen sekä maidontuottaja, agronomi Rami Rauhala.
Kahvitarjoilu klo 9:30 alkaen. Omakustanteinen lounas. Ei osallistumismaksua.
Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -koordinaatiohanke,
RATU –Rahanarvoisia vaihtoehtoja syväturpeisten viljelysmaiden käsittelyyn, Pohjanmaan Ravinneratas ja
Ajantasalla-hanke.
Ilmoittautumiset viimeistään 5.2. https://link.webropolsurveys.com/S/6DEE0533EA26C994
tai ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625.
MAATALOUS- JA METSÄVEROTUKSEN AJANKOHTAISKATSAUS SEKÄ KATSAUS INVESTOINTITUKIIN
Kaustisella pe 14.2.2020 klo 9.30 – 12.30, Kaustisen evankelinen opisto, Opistontie 30
- Ajankohtaista maatalous- ja metsäverotuksesta, verojohtaja Timo Sipilä, MTK
- Veroilmoituksen teossa huomioitavaa -vältä yleisimmät sudenkuopat, Tili- ja koulutuspalvelu Kirsi Toskala
- Ajankohtaista maatilan investointituista ja rahoituskauden vaihtumisesta, yritystutkija Heikki Rautio, Pohjanmaan ELY-keskus.
Ilmoittautumiset viimeistään 10.2. https://link.webropolsurveys.com/S/A92787C53036A932
tai ritva.jaakkola@kpedu.fi tai p. 044 7250 625.
BIOKAASUPÄIVÄ 19.2.2020 KOKKOLASSA
19.2.2020 klo 11.00 – 14.30
Yritystalo Evald, Ristirannankatu 1, Kokkola
Biokaasu puhuttaa! Kiinnostaako huoltovarmuus, maatilojen kannattavuus, omavaraisuus, päästöjen vähentäminen tai kenties alati nousevat orgaanisen jätteen porttimaksut?
Tule paikalle Kokkolassa yritystalo Evaldissa Biolit-hankkeen puitteissa järjestettävään Biokaasupäivään ja
osallistu keskusteluun. Osallistuminen on maksutonta ja tapahtuma on kaikille avoin. Tapahtumassa käsiteltävät asiat suuntautuvat potentiaalisille biokaasun tuottajille, myrkyttömiä orgaanisia jätefraktioita tuottaville
tahoille, ja mahdolliseen biokaasulaitokseen osakkaaksi haluaville.
Lisätietoja tarjoaa Biolit-hankkeen projektipäällikkö Janne Keränen, janne.keranen@kosek.fi , +358 44 780
9098
Paikkoja on rajoitetusti, ilmoittaudu tapahtumaan viimeistään 14.2.
https://response.questback.com/sekeskosek/biokaasu
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KASEKA TIEDOTTAA
MAATALOUSYRITTÄJIEN HYVINVOINNIN ABC
Mielenterveyden ensiapu®1 -koulutus
Ylihärmässä 12.–13.3.2020, Härmän Kuntokeskus, Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä
Koulutuksen teemoina ovat:
• ihmissuhteet ja parisuhde
• vuorovaikutus
• tunteet
• elämänhallinta
• stressinhallinta
• kriisit ja niistä selviäminen
Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat vaalia ja vahvistaa omaa ja läheistensä mielenterveyttä.
Kouluttaja: Suvi Lempiälä, Myötätuulta Tuottajalle -hankkeesta ja Raisa Leppänen, Varavoimaa Farmarille II
-hankkeesta.
Koulutus on maksuton ja sisältää ruokailun ja yöpymisen. Kylpylän käyttö sisältyy majoitukseen. Koulutus
toteutetaan osana Melan Välitä viljelijästä -projektia.
Ilmoittaudu 21.2.2020 mennessä:
https://www.lyyti.in/Maatalousyrittajan_hyvinvoinnin_ABC_9094
Lisätiedot: Suvi Lempiälä, puh. 040 920 9863, suvi.lempiala@mtk.fi tai Raisa Leppänen, puh. 040 195 1210,
raisa.leppanen@mtk.fi
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.
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.
				
											Maaseututoimi
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Perholainen yrittäjä - tule mukaan maksuttomaan
Tahdo uudistua -ohjelmaan!
Tahdo uudistua- starttitapahtuma Kokkolassa 4.2.2020
klo 8.30-12.30!
Tahdo uudistua -starttitapahtumasta saat uusia ajatuksia, verkostoja sekä konkreettisia työkaluja
uudistumisen tekemiseen. Pääset työskentelemään yhdessä asiantuntijoiden ja toisten yrittäjien
kanssa työpajoissa, joissa paneudutaan uudistumisen keskeisimpiin teemoihin.
Ohjelma
8:30 Verkostokahvit
9:00 Katja Ekman, Työeläkeyhtiö Elo
10:00 Työpajatyöskentely
Teemat:
Yrittäjän hyvinvointi
Taloudellinen valmentaminen
Data ja digitalisaatio
Osaamisen kehittämisen mahdollisuudet
12.00 Klousaus
12.30 Tilaisuus päättyy
Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan starttitapahtumaan osoitteessa:
www.lyyti.in/Starttitapahtuma_Kokkola_7549
Tutustu Tahdo uudistua ohjelmaan osoitteessa:
www.tahdouudistua.fi
Päivä: 4.2.2020
Klo: 8.30 - 13.00
Paikka: Centria-ammattikorkeakoulu, Talonpojankatu 2, Kokkola
Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Säästöpankin, LähiTapiolan, Elon, Innovestorin ja alueellisten toimijoiden kanssa.
Anne Koskinen / Yritysneuvoja
Keskustie 2, 69950 PERHO
p. 044 780 9241 / anne.koskinen@kosek.fi
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