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Seuraava Perholainen 
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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 tiistaina 27.10.2020 klo 18.30 kunnanvirastolla, Haanensalissa
Esityslista nähtävänä kunnan internetsivulla 23.10. lukien www.perho.com ->  
Pöytäkirjat/esityslistat
Kokousta pääset seuraamaan suorana internetistä osoitteessa: www.perho.com
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla 
pe 30.10.2020 lähtien.
Matti Louhula
Kunnanvaltuuston 1. vpj.

Vasemmalta takarivistä: Riitta Salin, Sarita Kirvesmäki, Kimmo Nygård, Marianne Ukskoski, Marjo Vasalampi, Hanna 
Harju, Ulla Kivelä, Katja Hietapakka, Sari Aho-Vasalampi, Salla Kytölä, Sari Vähämöttönen, Marita Alanko, Pekka 
Riihimäki. Keskirivi: Niina-Mari Honkalehto, Paula Nygård, Outi Leväniemi, Päivi Jerkku, Tuula Kivelä. Alarivi: Seija 
Kivelä, Arja Pajula, Kaarina Linna, Satu Kivelä ja Ulla Humalajoki. Poissaolleet: Tuija Hietikko, Taina Jänkä, Pirjo 
Linna, Anne Taipale ja Lahja Varila.

Suomen Kuntaliiton myöntämät 
20-, 30- ja 40-vuotta palvelleiden 
anSiomerKin Saajat vuonna 2020

Kasvomaskien jakelua vähävaraisille  
jatketaan Soitessa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 
jatkaa kasvomaskien jakamista vähävaraisille viikoilla 40-41. 
Valtakunnallinen suositus on, että kansalaiset hankkivat kasvomaskit 
itse. Maksuttomat kasvomaskit on tarkoitettu vähävaraisille 
asukkaille, jotka eivät pysty maskeja hankkimaan.

Jakelu Perhon kunnanvirastolla ti 6.10 klo 9-11
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Muutoksia vapaa-aikatoimen tapahtumiin
• Lasten Pomppulinnatapahtuma 13.10 
• Nuorten keilareissu Kokkolaan 14.10 

on jouduttu valitettavasti perumaan johtuen Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n 
uusista linjauksista koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Pahoittelemme peruutuksia.

Kirjaston aukioloajat 1.10. - 30.4.

Ma 10-16    Ti 12-19 
Ke 10-16     To 13-19

Pe 13-19

Satutunnit jatkuvat taas kuukauden 1. ja 3. keskiviikko klo 9.30
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EU-RUOAN JAKOA

to 8.10 alkaen klo 10

SEURAKUNTATATALOLLA 

Käynti pääovesta ja odota vuoroasi.  
Myös sisällä toimimme epidemia-ohjeiden mukaisesti

KAIKILLE TUKEA TARVITSEVILLE!

Lisätietoja Tiina-diakonissalta
p. 040-7324117

Järj. Perhon seurakunta 
                          

    TERVETULOA!
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Kehonkoostumusmittaus mahdollisuus kunnantalolla.  
to 5.11. klo 14-19

Mittaukset suorittaa KEPLI:n aikuisliikunnan asiantuntija Satu Heinoja. 

Ilmoittautumiset 29.10 mennessä nuoriso-ja vapaa-ajansihteeri  
Jaakko Kinnuselle 040 528 9971/ jaakko.kinnunen@perho.com 

Mittauksen hinta on 10€/hlö.   
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www.kaseka.fi 

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS VIIMEISTÄÄN 30.10.2020

Voit tehdä ympäristökorvauksen syysilmoituksen Vipu-palvelussa vipu.ruokavirasto.fi .
Ilmoitus koskee lohkoja, joilla toteutat toimenpiteitä 
- lietelannan sijoittaminen peltoon 
- ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 
- peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys. 

HUOM. Ilmoitusaika päättyy 30.10.2020 

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
Tilojen, jotka ovat valinneet ympäristökorvauksen lohkokohtaiseksi toimenpiteeksi ’peltojen tal-
viaikainen kasvipeitteisyys’, tulee ilmoittaa  väh. 20 % sitoumusalasta kasvipeitteiseksi sekä koh-
dentamisalueella että muulla alueella, jos tilalla on sitoumuslohkoja molemmilla alueilla. Perho 
kuuluu muuhun alueeseen, samoin mm. Halsua ja Lestijärvi. Kohdentamisalueeseen kuuluu mm. 
Kaustinen, Veteli, Kannus, Toholampi, Reisjärvi, Vimpeli ja Alajärvi. 

Kasvipeitteisyyteen kelpaavat (aito): 
- nurmet, jotka säilytetään tuhoamatta kevääseen, ml. yksivuotiset nurmet ja ruokohelpi 
- monivuotiset puutarhakasvit ja kumina 
- viljan, öljykasvien, tattarin, siemenmausteiden ja kuitupellavan sekä härkäpavun, herneen ja 
lupiinin sänki ja suorakylvö sänkeen 
- kerääjäkasvit, jos kasvusto säilytetään kevääseen (huom. esim. viljan sänki täyttää kasvipeitteisyyt-
tä, vaikka kerääjäkasvi on tuhottu) 
- syyskylvöiset kasvit 
- keväällä korjattava pellava ja hamppu 
- sänki- ja viherkesanto 

Kasvipeitteisyyteen ei kelpaa kemiallisesti tuhottu nurmi. 
Kasvipeitteisyyttä ei kelpaa täyttämään suojavyöhyke, monivuotinen ympäristönurmi, luonnonhoi-
topeltonurmi, viherlannoitusnurmi, monimuotoisuuspellot tai alue, jolla on toteutettu orgaanisen 
katteen käyttö puutarhakasveilla - toimenpidettä. 

Kasvipeitteisyyteen ei myöskään kelpaa edellisten kausien erityistukisopimusalat: ravinnekuormi-
tuksen tehostettu vähentäminen, suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito tai turvepeltojen pitkä-
aikainen nurmiviljely. 

Korvauksen määrä 
Korvausta maksetaan sen mukaan, kuinka suuri osa alasta on kasvipeitteinen ja sijaitseeko ala koh-
dentamisalueella vai muulla alueella. Toimenpiteestä ei makseta ympäristökorvausta, jos tila on 
vapautettu viherryttämistuessa monipuolistamisvaatimuksesta. 

Taulukossa on kasvipeitteisyyden prosenttirajat ja rajan mukaan maksettava korvaus (€/ha).
 
Maksaminen kohdistuu v. 2020 päätukihaussa ilmoitetuille kasvialalle syysilmoituksen prosenttipor-
taan mukaan. Korvaus maksetaan muille peltoaloille, paitsi: 
- suojavyöhykkeet, monivuotiset ympäristönurmet, luonnonhoitopellot, viherlannoitusnurmi, moni-
muotoisuuspellot (riista, maisema, niitty), orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenpe-
runalla –toimenpiteen kasvulohkot, kesantoalat, edellisen ohjelmakauden erityissopimukset 

Lietelannan sijoittaminen peltoon ja ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 
Korvausta maksetaan enint. 60 % sitoumusalasta. 

KASEKA TIEDOTTAA
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Lisäksi lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpiteessä ilmoitetaan käytetty  
lannanlevityskalusto. 
Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen –toimenpiteessä tulee ilmoittaa lannoitteen 
kuiva-ainepitoisuusprosentti (vähintään 20 %) sekä lannan tai lannoitteen tai muun toimenpiteessä 
hyväksyttävän materiaalin luovuttajan nimi ja tilatunnus. 

Jos vastaanotat lantaa tai lannoitteita, toimita molemmista lantatoimenpiteistä erillisenä liitteenä 
luovutussopimus, maksukuitti, rahti- tai kuormakirja, josta selviää materiaalin hankinta ja mää-
rä. Voit tehdä ilmoituksen esim. lomakkeella 465L.  Liitteen voit palauttaa Vipu-palvelun kautta tai 
paperiliitteenä kuntaan viimeistään 30.10.2020.

Lantatoimenpiteissä tulee vähentää lannoittamaton suojakaista. 

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä lietelannan sijoittamisesta eikä ravinteiden ja orgaanisten aineiden 
kierrättämisestä, jos lannoitetta ei ole levitetty. 

Syyskuun alusta alkaen tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa levitettävän 
liukoisen typen määrä saa olla enintään 35 kg/ha.

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 neuvontakäynnistä 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.

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.  
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.

LANNAN LEVITYS SYKSYLLÄ 

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta 
maaliskuun loppuun. 
Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, 
joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sää-
olosuhteen vuoksi. Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden 
runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen 
viimeistään lokakuussa. 
Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. 

Pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan vuorokau-
den sisällä levityksestä, lukuun ottamatta levitystä kasvustoon letkulevittimellä tai hajalevitykse-
nä. Kasvipeitteisenä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa ja orgaanista lannoitevalmistetta 
saa syyskuun 15. päivästä eteenpäin levittää vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syksyllä kylvettä-
vän kasvin kylvöä edeltävä lannan levitys. 
  
          Maataloustoimisto

KASEKA TIEDOTTAA
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perhon ruoKala

Lounas ma-pe klo 11.15-13.00 

Lounas sisältää runsaan salaattivalikoiman sekä itseleivotut, uunituoreet sämpylät. 
Leivomme tilauksesta täytekakut, pullat, sämpylät ja muut leivonnaiset.

Haanentie 26 
p. 040 630 0666

TERVETULOA!

Ruokalistat Perhon Ruokalan fb-sivuilla  
https://www.facebook.com/perhonruokala.

perhon työpaja tiedottaa:

Saamme Kaustiselta pakettiauton käyttöön maanantaisin. Auto on pajalla klo 9-13 välisenä 
aikana. Pystymme siis hakemaan kotoasi elektroniikkaa ja myös muuta tavaraa, kuten ehjiä, 
käyttökelpoisia huonekaluja, astioita ym., jotka viemme Kaustiselle Wanhan Markun kierrätys-
myymälään myyntiin. Haku on maksutonta. Ota yhteyttä pajaohjaajaan, yhteystiedot löytyvät 
ilmoituksen lopusta.

Purkuelektroniikkaa voit myös tuoda edelleen pajalle Vehmassuontie 5, (käynti rakennuksen 
päädystä) pajan aukioloaikoina ma-pe klo 9-15, tai sopimuksen mukaan jonakin toisena aikana.

Voit tuoda pajalle

• hellat, astianpesukoneet, pyykinpesukoneet, tietokoneet, näytöt, läppärit, televisiot, pölyni-
murit, ilmanpuhdistimet, konsolit yms.

 
Puramme elektroniikan pajalla ja kierrätämme siitä tulleen jätteen oikeaoppisesti.

Jääkaappeja ja pakastimia emme ota vastaan. Meillä ei ole käytössä tarvittavaa kylmäaineen 
talteenottolaitetta.

Purkuelektroniikkaa voi tuoda pajalle Vehmassuontie 5, (käynti rakennuksen päädystä) pajan 
aukioloaikoina ma-pe klo 9-15, tai sopimuksen mukaan jonakin toisena aikana. 

Tarvitsetko apua pihahommissa? Autamme esimerkiksi haravoimisessa, klapien laittamisessa 
liiteriin, maalaamisessa, ruohon leikkuussa, pienissä remonttihommissa, ym. pientä korvausta 
vastaan.

Ota rohkeasti yhteyttä.

p  040 839 4004 / pajaohjaaja.
tyopaja.perho@kokkotyo.fi. 

Voit myös ottaa yhteyttä yksityisviestillä Facebookissa, 
https://www.facebook.com/perhontyopaja 
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Hyvä perholainen yrittäjä ja yritystoiminnasta  
kiinnostunut,
Kunnanjohtaja Lauri Laajala kutsuu yrittäjät avoimeen  
etäkeskustelutilaisuuteen maanantaina 19.10.2020  
klo 18:00-19:30 alkaen.
Keskusteluun mukaan pääsee ilmoittautumalla sähköpostilla  
Laurille: lauri.laajala@perho.com
Ilmoittautuneille toimitetaan tilaisuuden linkki sähköpostiin 
(Teams).

Tervetuloa mukaan!


