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SIIVOOJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA TOIMI
Perhon kunnan siivouspalveluihin. Siivouspalvelut vastaa kunnan kiinteistöjen ja toimitilojen puhtaudesta ja viihtyisyydestä.
Kelpoisuusehtona on soveltuva alan koulutus. Edellytämme valittavalta henkilöltä palveluhenkisyyttä, innostunutta asennetta työhön, oma-aloitteisuutta ja sujuvia yhteistyötaitoja sekä kehittämismyönteisyyttä. Myös oppisopimuskoulutus mahdollinen.
Palkka KVTES:n mukainen (hinnoittelutunnus 08SII070) ja työaika 38 h 45 min/viikko. Toimeen valitun on esitettävä nähtäväksi lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on kuusi kuukautta. Toimi täytetään 13.4.2020 alkaen.
Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen
hakemus, joka osoitetaan Tekniselle lautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon Tekninen lautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse
kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä Siivoojan toimi.
Hakuaika toimeen päättyy perjantaina 28.2.2020 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta
huomioon. Mahdolliset haastattelut järjestetään viikon 11 aikana.
Lisätietoja antavat vs. siivous- ja ravitsemispäällikkö Milla Puoliväli, p. 040 568 7764,
milla.puolivali@perho.com sekä tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706,
alpo.anisimaa@perho.com.
Perhon kunta on savuton työpaikka ja toteutamme Tuoksuton kunta-periaatetta.

RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI
Perhon kunnan ruokapalveluihin. Tuotamme ravitsemispalveluja niin vanhuspalveluihin, päiväkoteihin kuin kouluihin. Huolehdimme hyvän arjen tarpeista tarjoamalla hyvää palvelua ja ravitsevaa
ruokaa kuntamme asukkaille.
Kelpoisuusehtona on catering-alan peruskoulutus tai vastaava tutkinto sekä voimassa oleva hygieniapassi. Edellytämme valittavalta henkilöltä palveluhenkisyyttä, innostunutta asennetta työhön,
oma-aloitteisuutta ja sujuvia yhteistyötaitoja sekä kehittämismyönteisyyttä.
Palkka KVTES:n mukainen (hinnoittelutunnus 06RUO05A) ja työaika 38 h 45 min/viikko. Toimeen
valitun on esitettävä nähtäväksi lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen
rikosrekisteriote. Koeaika on neljä kuukautta. Määräaikainen toimi täytetään ajalle 13.4.2020 –
31.3.2021.
Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan Tekniselle lautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon Tekninen lautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä Ravitsemistyöntekijän määräaikainen toimi.
Hakuaika toimeen päättyy perjantaina 28.2.2020 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta
huomioon. Mahdolliset haastattelut järjestetään viikon 11 aikana.
Lisätietoja antavat vs. siivous- ja ravitsemispäällikkö Milla Puoliväli, p. 040 568 7764,
milla.puolivali@perho.com sekä tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706,
alpo.anisimaa@perho.com.
Perhon kunta on savuton työpaikka ja toteutamme Tuoksuton kunta-periaatetta.
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KUULUTUS
Oksakosken ja Möttösen osayleiskaavojen vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman
asettaminen nähtäville.
Perhon kunta ilmoittaa MRL 63 § ja MRA 32a § perustuen Oksakosken ja Möttösen osayleiskaavojen
vireilletulosta.
Suunnittelualueet kattavat kylien asumisalueet niiden läpi kulkevan valtatie 13 molemmin puolin.
Osayleiskaavat laaditaan sillä tarkkuudella, MRL 44 § ja 72 §, että kunta voi jatkossa myöntää rakennusluvat suoraan osayleiskaavojen perusteella.
Osayleiskaavojen sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan
nähtäville Perhon kunnan tekniselle osastolle ja kunnan kotisivuille (www.perho.com) Mahdolliset
mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi toimittaa tekniselle lautakunnalle osoitteella
Perhon kunta/tekninen lautakunta, Keskustie 2, 69950 PERHO
Tekninen lautakunta

Kutsu yksityistieiltaan 1.4.2020 klo 18.00 alkaen
Aiheena yksityistiekuntien järjestäytyminen, tiekuntien lakisääteiset tehtävät, yksityistielakimuutos
ja kunnan myöntämät avustukset yksityistiekunnille mukaan luettuna talvikunnossapito.
Toivomme runsasta osanottoa. Tilaisuus järjestetään kunnantuvalla Haanensalissa.
TEKNINEN TOIMI

KUULUTUS

Suomen Riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan Jarkko Mäkelälle (Koillis-Perhon Eränkävijät ry)
vahinkolintujen pyyntiin (varis/naakka).
Poikkeuslupa on voimassa 11.3.2020 – 8.5.2020 ja 1.6.2020 – 31.7.2020.
Lupa-alue on Liukon alue Möttösessä. Päätös, nro 2020-5-000-15429-4

Hyvät lemmikkien omistajat!

Muistattehan madottaa rakkaat lemmikkinne
sekä hädän yllättäessä myös siivoaisitte karvaturrinne jätökset!
Kylältä on jätöksistä löytynyt loisia ja matoja.

Kirjasto tiedottaa

Kirjasto suljettu Eepos-koulutuspäivän johdosta pe 13.3.2020.
Näyttelyt:
• 31.3. asti Harry Potter-näyttely nähtävissä kirjaston aulassa
• 24.2. - 9.4. “Uskomaton avaruus” : avaruusaiheinen näyttely /Evijärven taivastelijat ry:n
materiaalia seka kuvataiteilija Päivi Siikamäen maalauksia
Tapahtumat:
Maaliskuun aikana Evijärven Taivastelijat ry järjestää
kaukoputkella katselua yleisölle sekä luennoivat aiheesta “ Aurinkokuntamme kohteita”.
Seuraa ilmoittelua!
Satusirkus -kiertue Perhossa 2. - 4.4.
Ohjelmanumeroina Maaginen satukone, Hurrikaani Show ym.
• Kirjastoon pystytetään pieni sirkusteltta ja Satusirkuksessa asiakkaille tarjotaan monipuolista
sirkusaiheista lastenkulttuuria ilman pääsymaksuja.
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PERINNERUOKAVIIKKO
16-20.3 KLO 11-14
PERHON SEURAKUNTATALOLLA 6,50 €.
Alle 3 v ilmaiseksi ja alle 12 v 3 €
Hinta sisältää ruuan, lisukkeet, jälkiruuan sekä kahvin ja pullan/kakun
ma: kiivuperunat, marjakiisseli
ti: kampsukeitto, köyhät ritarit
ke: silakkalaatikko, muttia kotiin
ostettavissa, ruismarjapuuro
to: hernekeitto, pannari
pe: lihakeitto, ohrasuurimopuuro,
puolukkasoppa
Viikon ajan myös kirpputori ja arpoja joka päivä.
Kaikki tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
järjestää Perhon seurakunta
TERVETULOA!
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L OUN A S-KAHVILA KIVI
ALKAEN 2.3.2020
AVOINNA
MA-TI 10-15, KE-TO 10-21
PE 10-22, LA 14-22,
SU SULJETTU
MEILTÄ LÖYTYY:
LOUNAS ARKISIN 10.30-13.30 (HINTA 6€)
GRILLI-KIOSKI-KAHVIO
PIZZAA TO-LA
PITOPALVELU-MAJOITUS
kirsi.viitala@meiliboxi.fi, p. 040 757 2594
Voit tilata ruuatkin valmiiksi viestillä tai soittamalla.

J a l k a hoitoja Perhossa
Ja l kahoidot , orteesit ,
v yöhyketerapeutt inen jalkahieronta

Ka h della Jalalla
Seija Heinola 040 521 0941

Kokkotyösäätiö tiedottaa:
Perhon työpaja ottaa vastaan elektroniikkaromua purettavaksi. Purettavaksi kelpaavat
lähes kaikki kodin elektroniikka (sekä rikkinäiset että ehjät), pois lukien jääkaapit ja
pakastimet. Elektroniikkaromua voi tuoda työpajalle
ma-ke klo 09.00 – 15.00, Vehmassuontie 5, p. 040 839 4004
Otamme vastaan myös ehjiä huonekaluja.

Perhon Ruokala:
Ruokalan lounasaika on arkisin kello 10.45 – 13.00.
- Kysy meiltä myös sämpylöitä ja ruisleipää.
Tilauksesta valmistamme täytekakkuja yms., sekä salaatteja ja
muita ruokia kodin juhliin.
Ruokala sijaitsee Kpedun tiloissa osoitteessa
Haanentie 26, p. 040 630 0666
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KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi
KYSELY ENERGIAN KULUTUKSESTA JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMISTA
Perhon kunta on yhtenä kohdealueena Vaasan yliopiston toteuttamassa Energiaomavarainen seutu
-hankkeessa. Hankkeessa toteutetaan uusiutuvan energian toimenpideohjelma, jonka tavoitteena
on tukea Perhon elinvoimaisuutta. Kyselyn tavoitteena on löytää Perhosta kehityskohteita, joissa
voitaisiin toimia toisin – tuottaa energia paikallisista raaka-aineista omaan käyttöön.
Kysely on suunnattu maatiloille, kotitalouksille ja yrityksille. Maatiloille suunnatun kyselyn tavoitteena on selvittää tilojen energialähteitä, energian kulutusta ja kiinnostusta toimia tulevaisuudessa
energian tuottajana. Kyselyn tavoitteena on lisäksi tuottaa tietoa maatilojen tulevaisuuden suunnitelmista, jotta maatalouden kehittämismäärärahaa voidaan kohdentaa maatalouden tarpeisiin.
Kyselylinkki on lähetetty maatiloille tiedossa oleviin sähköposteihin. Lisäksi linkki on Perhon kunnan
nettisivuilla www.perho.com.
Huom. Vastausaikaa on 8.3.2020 saakka. Tuotepalkinto arvotaan niiden vastanneiden kesken, jotka
jättävät yhteystietonsa.
Voit vastata myös kotitalouksille suunnattuihin kysymyksiin sekä yrityksien kysymyksiin, mikäli olet
myös yrittäjä.
KUNNAN TUKI MAATALOUSYRITYKSIEN KEHITTÄMISEEN
Perhon kunnan talousarviossa on varattu v. 2020 määräraha maatalousyrityksien kehittämiseen.
Määräraha käytetään seuraavasti:
					
tuki enint. €/suunnitelma/hanke ilman alv
omistajavaihdosneuvonta 60 % 		
400 €
tulosanalyysi ja budjetointi 60 %		
500 €
kustannusanalyysi		
60 %		
100 €
kehittämisneuvonta		60 %		300 €				
		
Lisäksi määrärahaa käytetään maatalousyrittäjien työssäjaksamista ja ammatillista osaamista tukeviin koulutuksiin, yhteisiin tilaisuuksiin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen.
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.
MAATILAN SPV-PÄIVÄ to 12.3.2020, klo 9.30 – 15.15, Toholampi, kunnantalo
Päivä on suunnattu erityisesti sukupolvenvaihdosta suunnitteleville ja spv-prosessissa oleville maatilan jatkajille ja luopujille.
Aiheet: Onnistunut spv, verokysymykset, henkinen valmistautuminen, spv rahoittajan näkökulmasta,
nuoren viljelijän aloitustuki, eläkevaihtoehdot jne.
Kahvitarjoilu (Avain Säästöpankki), Omakustanteinen lounas.
Ilmoittautumiset viim. 6.3.2020 www.kpedu.fi/ajantasalla tai ritva.jaakkola@kpedu.fi
p. 044 7250 625.
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KASEKA TIEDOTTAA
POHJOISEN KOTIELÄINTUEN ENNAKON HAKEMINEN VIIMEISTÄÄN 27.3.2020
Emolehmien, emolehmähiehojen, sonnien, härkien, teurastettujen hiehojen, uuhien ja kuttujen
pohjoisten tukien ennakko sekä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ennakko on
haettava viimeistään 27.3.2020 mennessä. Hakemus voidaan tehdä vipu-palvelussa osoitteessa
https://vipu.ruokavirasto.fi
HUOM. Sika- ja siipikarjatalouden lopullista tuotannosta irrotettua tukea voidaan hakea samalla
kertaa ennakon kanssa. Lopullista tukea ei voi enää hakea päätukihaussa.
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 itsellesi 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.
TILUSJÄRJESTELYLLÄ KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ JA ELINVOIMAA MAASEUDULLE
Perhossa on peltoa viljelyksessä n. 5900 ha. Peruslohkojen keskikoko on vain 2,37 ha. Lohkoista on
76 % pieniä, alle 3 ha:n kokoisia. Kaikkien lohkojen keskietäisyys talouskeskuksesta on 2,2 km.
Pienistä, hajallaan olevista lohkoista, aiheutuu ylimääräisiä viljelykustannuksia, maatalousliikennettä ja ajanhukkaa.
Tilusjärjestely on keino nykyaikaistaa maatilojen rakennetta ja kehittää maaseudun maankäyttöä.
Peltotilusten kokoaminen yhteen säästää viljelijän aikaa, vähentää maatalousliikennettä ja viljelykustannuksia.
Maamittauslaitos järjestää tiedotustilaisuuden tilusjärjestelystä maanomistajien pyynnöstä.
Tilaisuuteen kutsutaan peltoalueen maanomistajat, vuokraviljelijät ja mahdollisesti muita asiantuntijoita. Tiedotustilaisuus voi johtaa tilusjärjestelyselvityksen tekemiseen, mikäli maanomistajat niin
haluavat. Tilusjärjestelyselvitys on maanomistajille maksuton.
Tilusjärjestelyselvityksessä etsitään yhdessä maanomistajien kanssa keinoja ratkaista kohde¬alueen
maankäyttöongelmat. Selvityksen tuloksena teh¬dään ehdotus siitä, kannattaako tilusjärjestely
toteuttaa vai ei. Tilusjärjestelyselvitykseen sisältyy myös esitys, tu¬lisiko tilusjärjestely tehdä alueellisena vai maatilalähtöi¬senä sekä arvio hankkeen kustannuksista ja hyödyistä.
Tilusjärjestely käynnistyy maanomistajien hakemukses¬ta. Tilusjärjestely voidaan toteuttaa, mikäli
sillä on alueen maanomistajien vahva kannatus ja se on taloudellisesti kannattava.
Ovatko kylänne maanomistajat kiinnostuneita kuulemaan tarkempaa tietoa tilusjärjestelystä?
Ottakaa yhteyttä maataloustoimistoon, niin pyydämme Maanmittauslaitosta järjestämään kylällenne tiedotustilaisuuden. Tilaisuudessa esitellään nykyinen tilusrakenne ja kerrotaan tilusjärjestelyprosessista; mm. järjestelyn alkuun saattamisesta, aikataulusta, hyödyistä, kustannuksista,
veroeduista valtiolle maata myytäessä ja vaihdoista metsään tai peltoon.
Maataloustoimistossa on karttoja, joista näkyy Perhon peruslohkot sekä tilojen liikenne hallinnassaan oleville peltolohkoille. Käykää tutustumassa.
Tässä linkki karttaan, josta näkyy ristikkäiskulkemiset talouskunnittain peruslohkolaisille.
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Yrityskummiklinikat
Oletko joskus kaivannut neuvoja tai tukea kokeneelta kollegalta,
mutta yrittäjänä sitä ei välttämättä lähipiiristäsi löydy?
Yrityskummien verkosto on juuri tähän tarpeeseen luotu, ja on alueemme yrityksien käytössä maksutta.
Vuoden 2020 alusta tarjoamme KOSEKin tiloissa uutena palveluna Yrityskummiklinikat, joihin voit
varata ensitapaamisajan yrityskummien kanssa joka kuukauden viimeisenä tiistaina. Varaa aikasi
sähköpostitse tai puhelimitse yrityskehittäjä Sami Viljaselta (sami.viljanen@kosek.fi , 044-7809 900).
Yrityskummiklinikalla tapaat alueemme yrityskummeja, ja voit kertoa omasta ja yrityksesi näkökulmasta siitä tarpeesta, mihin toivot yrityskummilta apua.
Yrityskummi on yrittäjän luottohenkilö joka tukee, sparraa, valmentaa, avaa ovia ja esittää ratkaisuja
yrittäjän ongelmiin ulkopuolisen silmin. Yrityskummit toimivat luottamuksellisesti ja maksuttomasti.
Lue lisää valtakunnallisesta yrityskummitoiminnasta: http://www.yrityskummit.fi/fi/etusivu
Kevään 2020 yrityskummiklinikoiden päivämäärät:
18.2.
31.3.
28.4.
26.5.
Päivä			
Paikka		
Järjestäjä		
Yhteyshenkilö

18.2.2020 - 26.5.2020
Yritystalo Evald, Ristirannankatu 1 Kokkola
KOSEK, Yrityskummit
Sami Viljanen

Energiaomavarainen Perho
Myös yrityksille suunnattu kysely energian kulutuksesta ja tulevaisuuden suunnitelmista
Kysely liittyy Energiaomavarainen seutu -hankkeeseen sekä maatalouden kehittämistyöryhmän
työhön. Kyselyllä on tarkoitus selvittää seuraavia asioita:
a) Perhon kunta on yhtenä kohdealueena Vaasan yliopiston toteuttamassa Energiaomavarainen seutu -hankkeessa. Hankkeessa toteutetaan uusiutuvan energian toimenpideohjelma, jonka tavoitteena
on tukea Perhon elinvoimaisuutta. Kyselyn tavoitteena on löytää Perhosta kehityskohteita, joissa
voitaisiin toimia toisin – tuottaa energia paikallisista raaka-aineista omaan käyttöön.
b) Maatalouden kehittämistyöryhmän tavoitteena on selvittää perholaisten maatilojen tulevaisuuden suunnitelmat, jotta pystytään vastaamaan mm. järjestettävien koulutusten osalta maatalouden
kehittämistarpeisiin.
Vastausaikaa on 8.3.2020 saakka.
Anne Koskinen / Yritysneuvoja
Keskustie 2, 69950 PERHO
p. 044 780 9241 / anne.koskinen@kosek.fi
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