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Valtioneuvoston 15.10.2020 antaman
valtakunnallisen etätyösuosituksen mukaisesti
Perhon kunnanvirasto sekä Asiointipiste on
suljettuna 19.10. alkaen.
Asiakaspalvelu toteutetaan pääsääntöisesti
puhelimitse tai sähköpostitse.
Henkilökohtaiset tapaamiset tulee sopia
viran-/toimenhaltijan kanssa
etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla.
Vahvan maskisuosituksen vuoksi käytä maskia
asioidessasi meillä.
Henkilökunnan yhteystiedot löydät sisäsivulta.

Seuraava Perholainen 11/2020
ilmestyy viikolla 50
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 23.11.2020 klo 18.30.
Kokous toteutetaan kokonaan sähköisenä kokouksena.
Kokousta pääset seuraamaan suorana internetistä osoitteessa: www.perho.com
Esityslista nähtävänä kunnan internetsivulla 19.11. lukien www.perho.com ->
Pöytäkirjat/esityslistat
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla
to 26.11.2020 lähtien.
Matti Louhula / kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

PERHON KUNTA | PL 20 69951 Perho |

perho@perho.com | www.perho.com
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Perhon Vapaa-aikatoimen avustukset yhdistyksille vuoden 2021
kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimintaan on haettavana
1.11- 30.11.2020 välisellä ajalla.
Kunnan nettisivuilta löytyy tulostettava tukihakemuslomake.
Hakemuksen yhteydessä on oltava edellisen vuoden toimintakertomus,
kyseisen vuoden talous- ja toimintasuunnitelma ja tilinpäätöstiedot.
Lisätietoja saa nuoriso-ja vapaa-ajan sihteeri Jaakko Kinnuselta 040 528 9971
jaakko.kinnunen@perho.com

Ehdotuksia vuoden kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntateosta
voi tehdä 30.11.2020 asti nuoriso- ja vapaa-ajan sihteeri Jaakko Kinnuselle
040 528 9971 jaakko.kinnunen@perho.com

-

Tekojäävuorot ja kevään 2021 salivuorot
ovat haettavissa 30.11.2020 asti.

Joulukonsertti ke 2.12. klo 18 Perhon kirjastossa
Esiintyjinä Papillon-kuoro, Lauluryhmä Valo säestäjineen,
Minna Ventilä ja Kai Jylhä.

Tervetuloa nauttimaan musiikista ja joulun tunnelmasta!
Järj. Perhon kirjasto ja kulttuuritoimi
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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 tai seuraavan aamupäivän aikana vapaaehtoisten avulla. Kuljetus on ilmainen.
Palvelua ovat järjestämässä Perhon seurakunta, Lions Club Perho, Perhon apteekki,
K-market Ikiliikku ja Perhon Talouskauppa.
Lisätietoja Tiina Karhulahti 040 7324117 ja Mauri Uusitalo 045 6332410
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KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi
TIETOLINKKI-HANKKEEN KOULUTUKSIA
Maatalousyrittäjä työnantajana -päivä ti 17.11.2020 Nivalassa klo 9:30-15:15
Nitek, Pajatie 5, Nivala
Mukana mm. Maaseudun Työnantajaliiton, verohallinnon, MTK:n, LähiTapiolan ja AVIn työsuojeluhallinnon asiantuntijoita sekä työnantajana toimiva maatalousyrittäjä.
Omakustanteinen lounas. Iltapäiväkahvi (LähiTapiola). Ei osallistumismaksua. Tilaisuus järjestetään
yhteistyössä HYMYT – Hyvinvoivat maaseudun yritykset -hankkeen kanssa.
a)
		

jos tulet paikan päälle, ilmoittaudu tästä (viim. 12.11.):
https://link.webropolsurveys.com/S/8D49C06BCDED78B5

b)
		

jos seuraat verkon välityksellä, ilmoittaudu tästä (viim. ed.päivänä):
https://link.webropolsurveys.com/S/28D7CE09A9FD03BC

Maatilan spv - Eväitä luopujien elämänmuutokseen ke 25.11.2020 Ylivieskassa klo 11-14
Puuhkalan museo, Puuhkalantie 6, Ylivieska.
Eväitä ja tukea muutoksen hallintaan. Mukana Melan, Myötätuulta tuottajalle -hankkeen ja MTKPohjois-Suomen asiantuntijat sekä työuran maatilayrittäjänä päättänyt henkilö. Kahvitarjoilu.
Ilmoittaudu tästä viim. 20.11.: https://link.webropolsurveys.com/S/66160C2EC4B55926
Maatilan spv – Eväitä jatkajien uuteen elämäntilanteeseen ke 2.12.2020 Ylivieskassa klo 11-14
Puuhkalan museo, Puuhkalantie 6, Ylivieska
Eväitä ja tukea muutoksen hallintaan. Mukana Melan, Myötätuulta tuottajalle -hankkeen ja MTKPohjois-Suomen asiantuntijat sekä nuori maatalousyrittäjä. Kahvitarjoilu.
Ilmoittaudu tästä viim. 27.11.: https://link.webropolsurveys.com/S/300E083F3F7C8CDB
Tulossa lisäksi mm. Pölytysseminaari Kannuksessa ma 30.11. (ilta), jossa kiinnostavaa ohjelmaa viljelijöille ja mehiläistarhaajille (ennakkoilmoittautuminen) sekä webinaari tuottajaorganisaatioiden
mahdollisuuksista 10.12.2020. Seuraa www.kpedu.fi/tietolinkki
Lisätietoja ja ilmoittautumiset myös ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625.
Video suojakaistoihin ja pientareihin liittyvistä asioista
Tietolinkki-hankkeessa on tehty video, jossa muistutetaan suojakaistoihin ja pientareisiin liittyvistä
asioista. Videon kesto 18 min.
Tässä suora linkki: https://youtu.be/XOzTldOC5GU
MYÖTÄTUULTA TUOTTAJALLE -HANKKEEN TIETOISKUT
Myötätuulta Tuottajalle 2-hanke järjestää maanantaisin neljä tietoiskutyyppistä infoa Teams-sovelluksella. Pääset mukaan ilmoittautumalla tietoiskuihin. Ilmoittautumisen jälkeen lähetämme
sinulle osallistumislinkin sähköpostiin. Tietoiskut ovat osallistujille maksuttomia!
MA 2.11 klo: 12 - 13.30 VARAUTUMINEN YLLÄTTÄVIIN TILANTEISIIN: (avioehto, testamentti, edunvalvontavaltuutus, avio-, avoeron, vakavan sairauden, kuoleman, kuolinpesän tilanteista/toimista,
perintöasioista) Edellä oleva sisältö jaetaan 2. ja 9.11. koulutuspäiviin – Arviointikeskuksen lakimies
Timo Torppa
MA 9.11 klo: 12 - 13.30 VARAUTUMINEN YLLÄTTÄVIIN TILANTEISIIN (avioehto, testamentti, edunvalvontavaltuutus, avio-, avoeron, vakavan sairauden, kuoleman, kuolinpesän tilanteista/toimista,
perintöasioista) Edellä oleva sisältö jaetaan 2. ja 9.11. koulutuspäiviin. – Arviointikeskuksen lakimies
Timo Torppa
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KASEKA TIEDOTTAA
MA 16.11. klo: 12 - 14 ASKEL KOHTI VAHVEMPAA MAATALOUTTA - maatilan talouden perusteet
kahdessa tunnissa! Opettajana: Suomen Yrittäjäopiston Mikko Lääveri
MA 23.11 klo:12-13 KUINKA OLLA ONNELLINEN - Mitä onni on? Miten olla ja tulla onnelliseksi?
Myötätuulta Tuottajalle 2 -hankkeen hankepäällikkö Suvi Lempiälä
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/Hyvinvointihankkeen_tietoiskut_0310
HEVOSELÄIMEN PITÄJÄN JA PITOPAIKAN REKISTERÖINTI
Rekisteröintivaatimus on tullut voimaan 20.4.2017, siirtymäaika on 31.12.2020 saakka.
Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia vähintään yhtä hevoseläintä (mm. hevoset, ponit, aasit) pitäviä. Ilmoitus tehdään kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 31.12.2020 mennessä.
Eläinsuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta hevostenpidosta on edelleen voimassa. Tämä koskee hevoseläintenpitoa, kun täysikasvuisia hevoseläimiä
on vähintään kuusi. Näitä koskeva ilmoitus tehdään aluehallintovirastoon.
Pitopaikan rekisteröinnistä vastaa pitopaikasta vastuussa oleva toimija (pitopaikan omistaja tai haltija).
Eläintenpitoilmoituksen tekee eläintenpitäjä (eläimen omistaja tai haltija). Eläimen omistajan ei
tarvitse tehdä eläintenpitoilmoitusta, jos eläin on toisen toimijan hallussa. Tällöin ilmoituksen tekee
ko. eläimen haltija.
Lisätietoa: Ruokavirasto.fi>>Viljelijät>>Eläintenpito>>Eläinten merkintä ja rekisteröinti>>Hevoseläim
et>>Hevoseläimen pitäjän ja pitopaikan rekisteröinti
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 neuvontakäynnistä hänen kanssaan.
Neuvoja hoitaa tarvittavat paperiasiat.
Tuettua neuvontaa voi saada seuraavista osa-alueista: ympäristö, tuotantoeläimet, luomu, kasvinsuojelu, 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.ratio@ely-keskus.fi, p. 0295 028 612, vaihde 0295 028 500.
										Maataloustoimisto
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HEI! Olen Teuvo Isokangas Kaustiselta
Otan vastaan marraskuun aikana Perhonjokilaakson kuntien kirjastoissa, sekä Ullavan kirkonkylän, sekä Rahkosen kirjastoissa sota-ajan materiaalia JR 29:n ensimmäisen
(Perhonjokilaakso) pataljoonan miehistä (lisäksi ensimmäinen komppania oli Ullavasta)
kirjaani varten.
Miten tunnistat onko läheiseni ollut kyseisessä pataljoonassa, jos tarinoissa, päiväkirjassa,
sotilaspassissa tms. on mainintaa seuraavista paikoista, Korpiselkä, Tsiipakka, Värtsilä,
Laaja, Hyrsylä, Yläjoki, Somba, Prääsä, Petroskoi, Syväri, Homorovitsa.
On hän todennäköisesti ollut kyseisen rykmentin pataljoonassa.
Kirjaan tulee miehistöluettelo yli 1000 miehestä.
Onko sinulla edellämainitun kaltaista, joko vaarisi, isäsi, setä/eno, tai jonkun muun läheisesi
“pientäkin” tarinaa, päiväkirjaa, rintamakirjeitä tai valokuvia. Onko muitoa siitä mitenkä
tieto kaatumisesta tuli kotiin, mikä oli ensi reaktio.
Voit laittaa edellä mainitut kirjekuoreen ja tuoda marraskuun aikana kuntasi kirjastoon.
Laita kirjekuoreen myös puhelin numerosi, osoitteesi, että voin palautaa materiaalin.
Aina voit soittaa minulle puh. 040-5040107 tai lähettää os.
Teuvo Isokangas Siltatie 26 69600 Kaustinen
Nyt on viimeiset hetket saada nämä koko Perhonjokilaakson ja
Ullavan miesten kokemaa samojen kansien väliin. Tulethan
mukaan kokoamaan, tätä arvokasta historian palapeliä.
Kiitos jo etukäteen, Teuvo
Olen tavattavissa henkilökohtaisesti kirjastoissa seuraavasti:
Perho: Tiistai 24.11 klo 17-18
Halsua: Maanantai 23.11 klo 17-18
Veteli: Tiistai 17.11 klo 17-18
Ullava: Rahkonen, maanantai 16.11 klo 17-18 ja kirkonkylä
torstai 26.11 klo 17-18
Kaustinen: Maanantai 30.11 klo 17-18
Kiinnostaako kirjoittaminen, haaveiletko siitä.
Samassa yhteydessä live-tilaisuus, Kaustisen kirjastossa 30.11 alkaa klo 18.00.
Tilaisuudessa kerron ja avaan omia kokemuksiani
kirjoittamisesta ja siihen liittyvistä eri näkökulmista.
Tule mukaan tapahtuman vaihdetaan kokemuksia.
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Johtava lomittaja jatkaa osittaisessa etätyössä
PERHON TOIMISTOLLA VAIN ERIKSEEN SOVITUSTI
Mahdolliset dokumentit (todistukset, tuntilaput jne...)
joko postitse tai sähköisesti, ellei muuta yhdessä sovita.
Lomatoimi / MM
Kappelintie 13
69600 Kaustinen
tai
maria.mikkola@kaustinen.fi - TXT/Whatsapp 040 760 1354
Vuosilomahakemusten palautus mielellään sähköisesti!
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Kokkola Material Week 2020 9.-12.11.2020
Kohti kestävää tulevaisuutta
Kansainvälinen Kokkola Material Week tarjoaa vuosittain korkeatasoisen katsauksen kemianteollisuuden, biotalouden ja akkuteknologian ajankohtaisesta tutkimuksesta ja kehitysnäkymistä. Kokkola
Material Weekistä on kehittynyt alan toimijoiden ja sidosryhmien merkittävä verkostoitumistapahtuma.
Kokkola Material Week järjestetään tänä vuonna 9. - 12.11.2020 virtuaalisena tapahtumana, ensimmäistä kertaa pääosin englanniksi. Viikon teemana on “Towards Sustainable Future”, kertoen kemian
monipuolisesta vaikutuksesta niin geo-, bio-, kuin kiertotaloudessa. Tänä vuonna lisäksi juhlitaan
sekä 400-vuotiasta Kokkolaa että 75-vuotisjuhliaan viettävää Kokkola Industrial Parkia. Luvassa on yli
70 huippupuhujaa.
- Nyt meillä on mahdollisuus tavoittaa entistä laajempi ja kansainvälinen yleisö ja avata monipuolista
alueemme osaamista, iloitsee Biolaakso-koordinaattori Tiina Aittola virtuaalitapahtuman etuja.
Järjestelyissä ovat mukana: Biolaakso-klusteri, Centria-ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus, Interreg Botnia-Atlantican FCS-projekti, Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Industrial Park,
Kokkolan kaupunki, KOSEK, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, KOSEK, KPedu, Luonnonvarakeskus,
Mediakeskus Lime sekä Pohjanmaan ELY.
Lisätietoja:
Tiina Aittola, tiina.aittola@chydenius.fi, 040 669 5151
Biolaakso-koordinaattori, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
www.materialweek.fi

Hyvät asiakkaamme! Tällä hetkellä palvelemme teitä sekä etäyhteyksien kautta, että
tapaamisissa toimistollamme tai yrityksissä.
Muistattehan kuitenkin ottaa huomioon seuraavat käytännöt:
- Saavu tapaamiseen vain oireettomana ja terveenä.
- Mikäli olet vieraillut ulkomailla/riskialueella lähiaikoina, mainitsethan siitä sopiessasi tapaamista
kanssamme.
- Kun saavut toimistolle, desinfioi kätesi aulatilassa olevalla käsihuuhteella.
- Käsihuuhteen vieressä on saatavilla kasvomaskeja, joita suositamme henkilökuntamme ja
asiakkaamme käyttävän tapaamisissa.
- Noudatetaan tapaamisissa 1-2 metrin turvavälejä, ja emme kättele.

Kiitos huomaavaisuudestasi!

Anne Koskinen

Yrityskehittäjä, Perhon kunta
Keskustie 2
69950 Perho
044 780 9241
anne.koskinen@kosek.fi

