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Hyvät Perholaiset,
Koronaepidemian aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa varmasti meidän kaikkien elämään. Erittäin tärkeää on, että pidämme huolta läheisistämme ja toisistamme,
vaikka fyysistä tapaamista on hyvin tärkeää välttää, voimme osoittaa toinen
toisillemme välittämistä soittamalla ja muillakin sähköisen viestinnän välineillä.
Nyt on meidän kaikkien tärkeää tiedostaa, että tilannetta halutaan käyttää myös
hyväksi. Epärehellistä, jopa rikollista toimintaa esiintyy. Seniorikuntalaisiamme tai
muuten haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä saatetaan pyrkiä hyväksikäyttämään
tai huijaamaan koronaepidemian myötä.
Poikkeustilanteessa lapsemme ja nuoremme viettävät entistäkin enemmän aikaa
internetissä ja tämä kasvattaa hyväksikäytön ja jopa seksuaalirikosten vaaraa.
Poliisin antamien tietojen mukaan kotihälytykset ja päihteiden käytöstä johtuvat
tehtävät ovat lisääntyneet poikkeusolojen aikana.
Pidetään perholaisena yhteisönä huolta toisistamme ja seurataan myös naapureiden
ja muiden kuntalaisten hyvinvointia ja elinympäristöä.
Terveisin,
Perhon kunnan johtoryhmä

Lauri Laajala, Mervi Pääkkö, Arja Lindbom, Alpo Anisimaa

Seuraavan Perholaisen
ilmestymisestä tiedotamme
erikseen.

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.

KUNNANVALTUUSTON
kokous maanantaina 20.4.2020 klo 18.30.
Kokous toteutetaan kokonaan sähköisenä kokouksena.
Kokousta pääset seuraamaan suorana internetistä osoitteessa: www.perho.com
Esityslista nähtävänä kunnan internetsivulla 16.4. lukien www.perho.com ->
Pöytäkirjat/esityslistat
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla
to 23.4.2019 klo 9-14:30
Matti Louhula / kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

PERHON KUNTA | PL 20 69951 Perho |

perho@perho.com | www.perho.com
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Perholaisten perheiden huoli lasten ja nuorten
kouluruokailusta on otettu vakavasti.
Perhon kunnanhallitus päätti 6.4.2020 kokouksessaan jakaa etäopetukseen
osallistuvien lasten ja nuorten perheille kouluruokailun mahdollistamista varten
ostokortit käytettäväksi paikallisissa ruokakaupoissa. Ostokorttien summa muodostuu
lasten lukumäärän ja koulun työpäivien suhteessa (2 e/oppilas/työpäivä).
Ostokortti on voimassa 13.5.2020 saakka, sillä valtioneuvoston linjaus on voimassa
tuohon saakka. Tarvittaessa uudistamme ostokortin lukukauden loppuun saakka.
Perheille ja huoltajille on asiasta lähetetty tarkemmat ohjeet Wilma-viestillä.
Ostokortti on tarkoitettu nimenomaan koululounaan valmistukseen ja siihen
tarvittavien elintarvikkeiden hankintaan. Kortilla ei voi ostaa alkoholia, tupakkaa,
energiajuomaa, virvoitusjuomia, makeisia, sipsiä tai tavaroita.
Kunnan ostokortti ei sulje pois diakoniatyön ruokakuponkeja tai EU-avusteisten
ruokapakettien jakoa, vaan nämä ovat toisiaan täydentäviä, koska kunnan ostokortti
on nimenomaan tarkoitettu koululounaan järjestämiseen.
Ostokortti kattaa niin esiopetuksen ja perusopetuksen etäoppilaat kuin lukiolaisetkin.

Jos sairastut äkilliseen hengitystieinfektioon, ei sinun tule mennä töihin, kouluun tai
päivähoitoon. Äkillinen hengitystieinfektio tarkoittaa kuumetta, yskää, kurkkukipua
ja nuhaa, johon voi liittyä muita oireita kuten lihaskipua tai päänsärkyä. Tämä on
yleinen ohje, joka on voimassa tavallisestikin, mutta koronaviruksen takia sen
merkitys on korostunut. Koronaviruksen itämisaika on 2-12 vrk.
Koronavirus voi olla hengenvaarallinen, kuten normaali kausi-influenssakin, etenkin
vanhemmalle väestölle ja perussairauksia omaaville ihmisille.
Jos lapsi, nuori, työntekijä tai perheenjäsen aivastaa tai yskii, käännä kasvosi
hetkeksi poispäin. Tarjoa henkilölle puhdas kertakäyttöpaperi, johon hän voi yskiä
tarvittaessa, tai pyydä häntä yskimään hihaansa.
Vältä ikäihmisten tapaamisia flunssaisena
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KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi
MAASEUTUASIAMIEHET ETÄTYÖSSÄ 13.4.2020 ASTI
Koronavirustilanteen vuoksi Maaseutuyksikkö KaseKan maaseutuasiamiehet tekevät etätyötä 13.4.2020 saakka. Etätyö jatkuu hyvin suurella todennäköisyydellä 13.4.2020 jälkeenkin.
Palvelemme asiakkaita ensisijaisesti puhelimitse ja sähköposteilla. Maaseutuasiamiehelle osoitetut paperit
ja muut asiakirjat voi jättää Perhon kunnanviraston keskimmäisen alaoven vieressä olevaan metalliseen postilaatikkoon kirjekuoressa. Postia voi lähettää kunnanvirastolle myös postin kautta. Postien perillemeno on
hyvä varmistaa sähköpostilla seija.klemola@perho.com tai p. 040 060 1093.
Jos sähköpostiosoitteesi puuttuu maaseutuasiamiehen postituslistalta (et saa sähköposteja) voit ilmoittaa
osoitteesi seija.klemola@perho.com. Jaamme paljon uutta tietoa ja erilaisia muistutuksia sähköisesti.
Maaseutuyksikkö KaseKa:n yhteinen sähköpostiosoite on maatalous@kaseka.fi.
KEVÄÄN TUKIHAKUKOULUTUKSET
Koronavirusepidemian vuoksi kevään tukihakukoulutukset järjestetään ainoastaan netin kautta.
Webinaareja on tulossa seuraavasti:
ke 15.4. klo 10 – Tukihaku2020
pe 17.4. klo 10 – Valvontahavaintoja
ti 21.4. klo 10 – Tukihaku2020
Koulutuksissa kerrotaan ajankohtaisista asioista ja muutoksista tukihaussa. Tänä keväänä ei ole tulossa isoja
muutoksia tukihakuun.
Liittymislinkit tulevat myöhemmin ja ne lähetetään viljelijöiden sähköposteihin. Koulutuksista tehdään tallenteita, jolloin ne ovat katsottavissa myöhemminkin.
Kaikista tapahtumista ja aineistoista tulee kootusti tietoa www.kpedu.fi/tietolinkki -sivuille. Tämän vuoksi
kannattaa seurata myös Tietolinkki-hankkeen sivuja.
VUODEN 2020 PÄÄTUKIHAKU PÄÄTTYY 15.6.2020
Päätukihaku alkaa Vipu-palvelussa maanantaina 27.4.2020 päättyy 15.6.2020.
Viljelijätukien vuoden 2020 hakuopas on julkaistu ruokavirasto.fi-sivustolla. Opas koostuu tuenhakijan perusoppaasta ja yksityiskohtaiset tukiehdot sisältävästä tukioppaasta. Hakuoppaan liitteissä on lisäksi hyödyllistä
tietoa esimerkiksi hallinnan siirroista, tukitasoista ja kasvilajeista.
Merkittävimmät muutokset edelliseen vuoteen nähden on koottu oppaan lukujen alkuun. Oppaassa on lisäksi
kaksi uutta lukua. Luvuissa kerrotaan viljelijätukien väärinkäytöksien seuraamuksista sekä poikkeuksellisten
sääolosuhteiden vaikutuksista tukien hakuun ja tukiehtojen edellyttämiin viljelytoimenpiteisiin.
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
JATKOSITOUMUKSIA VOI HAKEA PÄÄTUKIHAUSSA
Ympäristö- ja luomusitoumukseen sekä ympäristösopimuksiin voi hakea jatkoa päätukihaussa. Sitoumukset ja
sopimukset, joille haet jatkoa, jatkuvat ennallaan 30.4.2021 asti.
TUKIOIKEUKSIEN VARANTOHAKU VIIMEISTÄÄN 15.6.2020
Tukioikeuksia voi hakea varannosta vii¬meistään 15.6.2020 lomakkeella 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. 2018
- tilusjärjestelyt
- LUEL- ja LUTU –viljelemättömyyssitoumusten päät¬tyminen 1.5.2011 – 15.6.2020
- ympäristötuen 20-vuotisten erityisympäristötukisopimusten päät¬tyminen
- tuomioistuimen päätös tai viranomaisen hallinnollinen määräys
- ylivoimainen este
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TUKIOIKEUKSIEN SIIRTOHAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 15.6.2020
Tukioikeussiirtolomakkeet 103A ja 103B tulee jättää kuluvalle vuodelle viimeis¬tään 15.6.2020 kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
Siirtolomakkeet on syytä jättää seuraavissa 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 jo nyt mutta viimeistään päätukihakemuksen jättövaiheessa. Tukioikeuksien tilanteen näkee vipu-palvelusta kohdasta ’ tuet
– tukioikeuksien siirrot’. 103A-lomakkeen voi tulostaa vipu-pal¬velusta kohdasta ’hakemukset ja ilmoitukset’.
Mikäli tarvitset apua tukioikeustilanteen selvittämisessä tai lomakkeiden täyttämisessä, ota yhteyttä maaseutuasiamieheen.
KASVINSUOJELUKOULUTUKSET JA -TUTKINNOT V. 2020
ProAgria Keski-Pohjanmaa ei järjestä koronavirustilanteen vuoksi kasvissuojelukoulutuksia eikä tutkintoja
keväällä 2020. Kokoontumiskieltojen poistuessa järjestetään koulutuksia ja tutkintoja syksyllä 2020.
Tarvitset kasvinsuojelututkinnon, jos
•
•
•

käytät kasvinsuojeluaineita ammatissasi
ostat ammattikäyttöön hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita
käytät biosideja (tuholais- ja jyrsijämyrkkyjä) tilallasi

Kasvinsuojelututkinto on kuitenkin mahdollista suorittaa verkkotenttinä osoitteessa www.proagria.fi ja kirjoittamalla hakukenttään ”Kasvinsuojelututkinto”. Tutkinnon hinta on 50€. Tutkinto on uusittava viiden vuoden
välein.
Sähköisen kasvinsuojelututkinnon voi ostaa ja suorittaa netissä. Tutkinto on mahdollista suorittaa kahden
viikon aikana ostohetkestä. Tentin suoritettuasi saat heti tulokset, oletko suorittanut tentin hyväksytysti vai
hylättiinkö suorituksesi. Jos tutkintosi hyväksytään, saat saman tien käyttöösi tutkintotodistuksen ladattavana
pdf-tiedostona suoraan sähköpostiisi. Hylätyn tentin jälkeen sinulla on kaksi viikkoa aikaa suorittaa tutkinto
uudelleen samalla maksulla.
Tutkintoa varten voit opiskella itsenäisesti esimerkiksi verkkomateriaalin avulla, joka löytyy Tukesin (www.
tukes.fi) sivuilta hakusanalla ”kasvinsuojelututkinto”.
Jos käytössäsi ei ole sähköpostia eikä verkkopankkitunnuksia, ota yhteyttä Jouni Huhtala p. 040 5123 703,
jouni.huhtala@proagria.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 testauksen Perhossa:
Perho 10.6. klo 10.15 - 11.45, Perhon Mol, hallin edusta
Kasvinsuojeluruiskun testauksen unohtaneiden ruiskut testataan 17.6. ja 18.6. Hintaan lisätään matkakustannukset. Pakottavissa tapauksissa (testaus vanhentunut) voidaan sopia erillinen testauskäynti tilalle.
Lisätietoja Jouni Huhtalalta, p. 040 512 3703 ja Jarmo Karhulalta, p. 044 521 2210.
ILMOITA YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ MAHDOLLISIMMAN NOPEASTI
Koronavirusepidemian vuoksi kannattaa pitää mielessä, miten voit toimia ylivoimaisen esteen ja poikkeuksellisen olosuhteen tilanteessa.
Jos sinua tai maatilaasi kohtaa ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde, ilmoita asiasta 15 työpäivän
kuluessa maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai ELY-keskukseen. Vain ilmoittamalla ylivoimaisesta esteestä voit
säilyttää oikeutesi viljelijätukiin tai osaan niistä.
Ilmoitus kannattaa tehdä sähköpostitse. Jos postitat ilmoituksen, varmista puhelimitse, että ilmoitus on saapunut perille. Liitä ilmoitukseen myös todisteet.
Vallitsevassa koronatilanteessa voit vedota ylivoimaiseen esteeseen esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:
• Luomusitoumuksesi edellyttämiä kursseja ei järjestetä. Ylivoimaisen esteen perusteella voit siirtää luomukurssin suorittamisen myöhempään ajankohtaan. Sitoumuksesta ei kuitenkaan makseta korvausta ennen
kuin olet suorittanut sitoumuksen edellyttämän koulutuksen.
• Kasvinsuojeluainetutkintojen koulutuksia tai kasvinsuojeluruiskun testaustilaisuuksia ei järjestetä. Ylivoimaisen esteen perusteella voit suorittaa koulutuksen ja testauttaa ruiskun myöhemmin.
Huomioi kuitenkin, että voit tehdä tutkinnon myös verkossa.
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Koronavirus aiheuttaa haasteita
elinkeinoelämälle myös Perhossa
Koronatilanne edellyttää toimenpiteitä myös yrityksissä. Ensiarvoisen tärkeää on, että yrittäjä itse on aloitteellinen ja riittävän ajoissa ryhtyy vaadittaviin toimenpiteisiin. Kosekin yritysneuvojat tarjoavat apua yrityksille
niin isommissa kuin pienemmissä asioissa.
Nopeasti muuttunut tilanne on muuttanut usean toimialan toimintaedellytyksiä. Vielä on haastavaa arvioida kuinka pitkiä ja pysyviä vaikutukset
ovat, mutta selvää on, että ne ovat mittavia.
Perjantaina 27.3 maan hallitus on päättänyt yksinyrittäjille suunnattavasta tuesta täydentämään jo aiemmin päätettyjä yritystukia. Tuki kanavoidaan kuntien kautta. Kokkolan kaupunki
ja Perhon kunta valmistelevat KOSEKin kanssa toimintamallia. Tavoitteena on valmius ryhtyä
toimeen, kun hallituksen päätös ja ohjeistus tukien myöntämisestä saadaan.
Lisätietoa:
Kosekin järjestämät webinaarit koronatilanteeseen liittyen ovat katsottavissa youtubekanavaltamme: https://www.youtube.com/channel/UC5EhhSHD2j20xspb4KEaF3w

Anne Koskinen
Yrityskehittäjä, Perhon kunta
044-7809 241
anne.koskinen(at)kosek.fi
Perhon kunta
Keskustie 2, 69950 Perho
Lisätietoja antaa myös Perhon kunnanjohtaja Lauri Laajala, lauri.laajala@perho.com tai 0400
517 380.

PERHOLAINEN 4/2020

Poikkeustilanteen rahoitusvaihtoehtoja erityyppisille yrityksille:

Yksinyrittäjille:
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yksinyrittajille-2000-euron-toimintatuki-koronavirustilanteessa-haku-avautuu-mahdollisimman-pian

TEM:n tiedote:
Yksinyrittäjille 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteessa –
haku avautuu mahdollisimman pian
Työ- ja elinkeinoministeriö 31.3.2020 11.41

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen
sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan
harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.
Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon
kuluessa. Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta. Kunnille laaditaan tuen myöntämiseen
käytännönläheiset ohjeet sekä valmis hakulomakepohja.
Avustuksen ehtona heikentynyt taloudellinen tilanne
Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen
yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi
määritellään yrittäjä
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tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien
freelanceryrittäjät.
Yrityksessä saattaa olla useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät ole palkansaajan
asemassa eli työsuhteessa, mutta ei välttämättä yhtään työsuhteista henkilöä. Nämä usean
yrittäjän yritykset kuuluvat ELY-keskusten palveluiden piiriin. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista tukea voivat hakea osakeyhtiöt sekä kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt ja
osuuskunnat, jotka työllistävät vähintään kuusi työsuhteessa olevaa henkilöä.
Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tuki
on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa
ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, jolla on verovelkoja.
Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on
määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Yrittäjille oikeus työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi.
Millä edellytyksillä yrittäjä saa työmarkkinatukea?
Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta siitä, harjoitetaanko yritystoimintaa yksityisenä
elinkeinonharjoittaja tai yhtiömuodossa.
Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että
•
•

yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai
yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa
siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua hyvin laajalle
levinneestä vakavasta tartuntataudista eli koronavirusepidemiasta.
Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä
•
•
•

yritystoiminnan lopettamista,
yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista,
yrityksen lopettamistoimia.

Opinnot eivät estä oikeutta työmarkkinatukeen.

Miten yrittäjä hakee työmarkkinatukea?
Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto
Kelalle.
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Käytännössä prosessi etenee näin:
1.
2.
3.

Yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi ja antaa selvityksen päätoimisen työs		
kentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen
lausunnon Kelalle.
Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.

Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Jos yrittäjä rekisteröityy
työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta, kunhan tuen saamisen edellytykset täyttyvät.

Laki tulee voimaan mahdollisimman pian

Hallitus antoi esityksen työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta eduskunnalle
2.4.2020. Hallitus pitää muutoksen kiireellistä voimaantuloa tärkeänä koronavirusepidemiasta yrittäjille aiheutuvien yritystoiminnan kielteisten vaikutusten vuoksi. Työ- ja elinkeinoministeriö viestii lain voimaantulosta, kun eduskunta on käsitellyt hallituksen esityksen ja
presidentti on vahvistanut lain.
Lisätiedot:
hallitussihteeri Eeva Vartio, TEM, p. 0295 047 082 (median kysymykset), p. 0295 020 701
(yrittäjien kysymykset)

ELY-keskusten poikkeusrahoitus 1-5 hlöä työllistäville yrityksille sekä yli
5 hlöä työllistäville toiminimille:
Huom! ELY-keskuksen koronarahoitus avattiin maaliskuun lopussa, kysyntä on ollut suurta ja
puhelinpalvelu on ruuhkautunut. Käythän lukemassa UKK-palstan ja hakuohjeet ennen hakuilmoituksen täyttämistä.
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus
Mihin tarkoitukseen Ely-keskuksen avustusta voi hakea:
1.
2.

tilanneanalyysin tekemiseen tai
kehittämistoimenpiteisiin.

Voit hakea avustusta yhteen toimenpiteeseen kerrallaan. Kumpaankin toimenpiteeseen voi
avustusta saada vain kerran. Jos olet hakenut avustusta tilanneanalyysin tekemiseen, voit
hakea avustusta kehittämistoimenpiteisiin aikaisintaan kuukauden kuluttua tilanneanalyysiä
koskevan hakemuksen jättämisestä.

Business Finlandin häiriötilannerahoitus pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky,
osk), joilla on 6-250 työntekijää ja midcap-yrityksille:
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

PERHOLAINEN 4/2020

Kriisirahoitusta valmistellaan kunnassa toimiville yrityksille
koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi
Perhon kunnanvaltuusto käsittelee kokouksessaan 20.4.2020 kunnanhallituksen esitystä yksin- ja
enintään 3 henkilötyövuotta työllistävien perholaisten yritysten tukemiseksi.
Esityksen/kriisrahoituksen sisältönä on, että:
•

Yhtä yrittäjää/yritystä kohden voidaan myöntää enintään 1 500 € lainakuukaudessa,
korkeintaan kolmen kuukauden ajan, eli kokonaisrahoitus on enintään 4 500 €/yritys.

Lainan todellinen vuosikorko on 2,00 % ja laina-aika on kaksi vuotta.
Laina hakeminen toteutetaan samalla menettelyllä, kuin Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämän
yksinyrittäjän koronatuen hakeminen ja myöntö.
Lisätietoa kunnanvaltuuston käsiteltyä asian kunnan www-sivuilta (www.perho.com),
yrityskehittäjä Anne Koskiselta ja kunnanjohtaja Lauri Laajalalta.

Tarvitsetko apua Koronan takia?
Koronaviruksen takia suomalaisia on neuvottu välttämään sosiaalista kanssakäymistä. Tärkeintä
tämä on ihmisille, jotka ikänsä tai jonkun muun syyn takia kuuluvat erityiseen riskiryhmään. Heidän
tulee varoa kokoontumisia ja sosiaalisia tilanteita muita enemmän.
Kauppakassipalvelu ja lääkekassipalvelu
Kauppakassipalvelu on Perhon alueella jo vuosia toiminut vakiintunut toimintatapa.
Perhon K-market Ikiliikku ja Perhon Talouskauppa toimittavat asiakkailleen ruokatarvikkeita korvausta vastaan. Kauppatilaukset tehdään aina suoraan kauppaan puhelimitse. Tilauksen voi tehdä
asiakas, omainen, läheinen tai hoitava taho. Laskutus tapahtuu kauppiaan määrittelemällä tavalla.
Kaupat määrittävät itse tuotteiden keräämisen hinnan.
Lääkkeet tilataan apteekista suoraan ja toimitetaan asiakkaan kotiin.
Palvelussa huomioidaan vaitiolovelvollisuus ja noudatetaan tarvittavia varotoimenpiteitä infektioriski huomioiden. Tavarakuljetukset jätetään oven ulkopuolelle, mikäli tilanne sen mahdollistaa.
Ruokatilaukset:
K-market Ikiliikku 06 8631 300
Perhon Talouskauppa 06 8632 103
Lääketilaukset:
Perhon apteekki 045 8523 679
Tilaukset tulee tehdä maanantaisin ja/tai torstaisin klo 9-12 suoraan kauppaan tai apteekkiin. Tuotteet toimitetaan saman päivän aikana vapaaehtoisten avulla. Kuljetus on ilmainen.
Palvelua ovat järjestämässä Perhon kunta, Perhon seurakunta, Lions Club Perho, Perhon apteekki,
K-market Ikiliikku ja Perhon Talouskauppa.
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VAROITUS NUORILLE JA NUORTEN VANHEMMILLE
Koronapandemian takia nuoret viettävät yhä enemmän aikaa internetin äärellä, josta
johtuen myös groomingiksi kutsuttu ilmiö ja muut internetin kautta tapahtuvat
seksuaalirikokset ja niiden valmistelut ovat lisääntyneet.
Grooming-ilmiö tarkoittaa internetin ja sosiaalisten kanavien kautta tapahtuvaa
aikuisen ja lapsen/nuoren välistä toimintaa, joka yleensä alkaa tuttavallisella
keskustelusta ja muuttuu jatkossa aina vain painostavammaksi kanssakäymiseksi, tai
suoraan kiristämiseksi, jonka kautta tapahtuu houkuttelua seksuaaliseen tekoon.
Toivomme vanhempien keskustelevan lastensa kanssa kyseisestä ilmiöstä ja nuorten
kiinnittävän erityistä huomiota käyttäytymiseen sosiaalisessa mediassa ja
rohkeutta ilmoittaa epäilyksensä mahdollisesta rikollisesta toiminnasta internetissä
tutuille aikuisille.

Jaakko Kinnunen
Nuoriso-ja vapaa-ajansihteeri
p. 040 528 9971
Jaakko.kinnunen@perho.com

Jukka Alahäivälä
Etsivä nuorisotyöntekijä
040 162 2362
jukka.alahaivala@perho.com

