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Seuraava Perholainen 
ilmestyy viikolla 41
 
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

KUNNANVALTUUSTON 

kokous maanantaina 28.9.2020 
klo 18.30 kunnanvirastolla,  
Haanensalissa

Esityslista nähtävänä kunnan  
internetsivulla 24.9. lukien  
www.perho.com ->  
Pöytäkirjat/esityslistat

Kokousta pääset seuraamaan  
suorana internetistä osoitteessa:  
www.perho.com

Tarkistettu pöytäkirja pidetään  
yleisesti nähtävänä kunnan  
nettisivuilla to 1.10.2020 lähtien.

Matti Louhula
Kunnanvaltuuston 1. vpj.

YRITTÄJÄN PÄIVÄN 
SYYSTÄRSKYT

Teemana:
Yrittäjänä Perhossa

Valtakunnallisena yrittäjän päivänä

lauantaina 5.9.2020 
klo 12:00 – 14:00

K-Market Ikiliikun pihassa

Luvassa tarinoita yrittäjyydestä, 
mukavaa yhdessäoloa,

kahvia, makkaraa ym. tarjoilua.

Tule mukaan ja tuo ystäväsikin!

Pidämmehän huolta, ettemme kuitenkaan 
tulee oireisena ja paikanpäällä  

huolehdimme riittävistä etäisyyksistä

Tapahtuman järjestää:

Perhon Yrittäjät ry
Perhon Kehitysyhtiö Oy

  

OKSAKOSKI – 
MÖTTÖNEN

Asukaskysely on auki 
22.9. saakka.

Vastaa ja vaikuta 
osayleiskaavaan.

Linkki löytyy kunnan 
kotisivulta 

www.perho.com
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VESIMITTARILUKEMAN ILMOITTAMINEN  
25.9.2020 MENNESSÄ

Perhon kunta on ottanut käyttöönsä Kulutus Web-palvelun, jonka avulla kuluttaja pystyy ilmoit-
tamaan vesimittarilukeman. Palvelun kautta on mahdollista saada tietoa myös oman kiinteistön 
vedenkulutushistoriasta, sekä ennusteen tulevasta kulutuksesta. 

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. Poikkea-
man 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.

Laskutus perustuu arvioon, niin kauan kunnes todellinen lukema ilmoitetaan 
(arvio perustuu edelliseen lukemaan.)

Säännöllisellä vesimittarilukeman ilmoittamisella vältyt yllättäviltä tasauslaskuilta. 

Vedenkulutuksen seuranta on asiakkaan vastuulla

VESIMITTARILUKEMAN ILMOITTAMINEN
Pyydämme ilmoittamaan kiinteistönne vesimittarilukeman viimeistään pe 25.9.2020 
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.
Myös kunnan omistamien rivitalojen vuokra-asukkaat voivat itse ilmoittaa vesimittari-
lukeman.

Kiitos yhteistyöstä!

Kiinteistön omistaja.......................................................................................................
Osoite...........................................................................................................................

Mittarin luentapäivä......................................................................................................

Mittarin lukema.............................................................................................................

Lukeman ilmoittaja........................................................................................................

Ilmoittajan puhelinnumero............................................................................................
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Lauluryhmä VALOn KONSERTTI 

“Valoa kirjaston ikkunassa” 

su 13.9. klo 13 - 14 Perhon kirjastos-
sa.

Tapahtumaan on vapaa pääsy. 
Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

Järj. Perhon kirjasto ja kulttuuritoimi

Perhon kotiseutuyhdistyksen kevätkokous/syyskokous 
pidetään Perhon kirjastossa ke 16.9.2020 klo 17.

Käsitellään sääntömääräiset kokousasiat. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Johtokunta

---

Perhon kunnan kotiseutuarkisto: 

Muistattehan, että arkistoon voi tuoda yhdistysten, 
järjestöjen ja yksityisten paperista arkistomateriaalia säilytettäväksi. 

Yhteydenotot kirjaston kautta arkistovastaavaan.

Kuntoutus tiedottaa
 

Perhon Terveyskeskuksen Kuntoutuksen ryhmät syksyllä 2020:
 
Ma klo 10.30 - 11.30 Miniryhmä (ryhmä ikäihmisille, ryhmään mahtuu 10 osallistujaa)
Ma klo 12.00 - 13.00 Neurologinen ryhmä
 
Ti klo 8.30 - 9.30 Tasapainokoulu (ryhmään mahtuu 10 osallistujaa)
Ti klo 10.00 - 11.00 Tasapainokoulu ( ryhmään mahtuu 10 osallistujaa)

• Ryhmään tullaan vain terveenä 
• Huolehditaan hyvästä käsihygieniasta
• Muistetaan turvavälit
• Ryhmän toimintaan voi tulla muutoksia nopeallakin aikataululla koronatilanteen muuttuessa 

alueellamme
 
Ryhmät alkavat viikolla 38.
 

Lisätietoja ryhmistä ja ilmoittautumiset ryhmiin p. 0408043101
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www.kaseka.fi

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.

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. Nii-
ton 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 30.4.2021. Kasvustoa ei saa päättää ennen sitoumuskauden 
loppumista. 

Viherlannoitusnurmi
Viherlannoitusnurmen voi päättää ennen syysviljan kylvöä. Jos seuraava viljelykasvi kylvetään ke-
väällä, 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. Saneeraus-
kasvia ei saa päättää kemiallisesti.

HYÖDYNNÄ NEUVO2020 -PALVELUA

Neuvo 2020-palvelu on kaikkien viljelijöiden käytössä. Maksat neuvonnasta vain alv:n osuuden. Tue-
tun 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, kasvin-
suojelu, energia sekä maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen.

KASEKA TIEDOTTAA
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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.ruokavirasto.fi/hyrra..
Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (mm. lo-
pullinen 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. 

TUKIVUOSIKALENTERI MUISTUTTAA AJANKOHTAISISTA ASIOISTA

Alueemme viljelijöille on lähetetty postin kautta Tukivuosi 2020-2021 -niminen kalenteri. Kalenteri 
kannattaa laittaa ottaa käyttöön.

Kalenteriin on koottu hakemusten, ehtojen ja maksatusten kannalta  tärkeitä päivämääriä. Lähteenä 
on käytetty kevään 2020 tietoja. Lisäksi QR-koodit opastavat suoraan sivuille, joilta voi lukea ehtoja 
tarkemmin. Tärkeitä päivämääriä ja hälytyksiä voi nyt myös ladata mobiilipuhelimen Google-kalente-
riin. Ohjeistus siihen löytyy kalenterin sivulta 2.

Kalenteri ei ole kaiken kattava tukiopas. Painetussa kalenterissa ja sähköisessä kalenterissa oleva 
materiaali on laadittu informatiivisessa tarkoituksessa, eikä niissä mainittuja seikkoja ole tarkoitet-
tu oikeudelliseksi ohjeeksi.  Tiedon oikeellisuus ja ajankohtaisuus on syytä tarkistaa Ruokaviraston 
hakuoppaasta.

Ohjeet sähköisen kalenterin käyttöönottoon ja pdf-muotoiseen kalenteriin löytyy Tietolinkki -hank-
keen sivuilta www.kpedu.fi/tietolinkki.

          Maataloustoimisto

KASEKA TIEDOTTAA
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Hyvä perholainen yrittäjä ja yritystoiminnasta kiinnostunut,
Kunnanjohtaja Lauri Laajala kutsuu yrittäjät avoimeen  
etäkeskustelutilaisuuteen tiistaina 22.9.2020 klo 18:00-19:30 alkaen.
Keskusteluun mukaan pääsee ilmoittautumalla sähköpostilla Laurille: 
lauri.laajala@perho.com
Ilmoittautuneille toimitetaan tilaisuuden linkki sähköpostiin (Teams).

Tervetuloa mukaan!
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