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Määräykset ja suositukset COVID-19 kiihtymisvaiheessa Soiten alueella
Keski-Pohjanmaa siirtyi 29.11.2020 koronaviruksen kiihtymisvaiheeseen. Kiihtymisvaiheen suosi-
tukset ovat voimassa 7.12-21.12.2020 saakka. 
AVI:n voimassa oleva määräys kokoontumisista
Noudatetaan alueella voimassa olevaa AVI:n määräystä: Yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja kokoon-
tumiset julkisissa sisätiloissa sekä rajatuissa ulkotiloissa on kielletty 2.12.–21.12.2020 Keski-Poh-
janmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien alueella (pl Reisjärvi). Määräys ei koske kuntien 
toimielinten kokouksia.

Alueellisen COVID-19 viranomaisryhmän suositukset
Sosiaali- ja terveysministeriöltä 2.12.2020 saadun ohjauksen mukaisesti Keski-Pohjanmaan alueelli-
nen viranomaisryhmä on tarkentanut Soiten alueen suosituksia. Ajantasainen ohjeistus löytyy tältä 
sivulta ja tätä päivitetään tarpeen mukaan.

Kokoontumisrajoitukset
• Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa 

käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tilan kokoon, 
jotta turvavälit voidaan pitää. 

• Tilaisuuksien järjestäjät vastaavat itse tilaisuuksien varotoimista ja osallistujamäärästä. 
• Perheen ulkopuolisia lähikontakteja suositellaan välttämään oman harkinnan mukaan, ja enim-

mäismäärä kokoontumisille samalla kertaa on 10 henkilöä. Esimerkiksi perheiden välisiä tapaa-
misia ja yleisötilaisuuksiin osallistumista on hyvä mahdollisuuksien mukaan vähentää tai välttää.

• Sosiaalisten kontaktien vähentämiseksi suositellaan välttämään isoja väkijoukkoja ja esim. oles-
kelua kauppakeskuksissa.

Harrastustoimintaa koskevat suositukset
• Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa suositellaan, että keskeytetään kaikenlainen sisätilois-

sa järjestettävä, ryhmämuotoinen harrastustoiminta. Suositus koskee myös sisätiloissa järjes-
tettävää ryhmämuotoista kilpaurheilutoimintaa sekä joukkueiden ja harjoitusryhmien toimintaa, 
mikäli sille ei ole erityisiä perusteita tai velvoitteita (esim. maajoukkue- ja SM-tasojen kilpailu- ja 
harjoittelutoiminta).

• Mahdollisuuksien mukaan harrastukset kannattaa siirtää ulos tai järjestää etätoimintana.
• Sisätiloissa tapahtuva Työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen kausi suositel-

laan päätettäväksi tai siirrettäväksi etäopetukseksi. 
• Lasten ja nuorten harrastustoiminta, jossa ryhmäkoko on alle 20, voidaan toteuttaa turvae-

täisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut, turnaustoiminta ja esitykset suositellaan 
järjestettäväksi ilman yleisöä (esim. striimaus). Lasten ja nuorten harrastustoiminta suositellaan 
siirrettäväksi ulkotiloihin.

Kuntien ylläpitämät julkiset tilat
• Uimahallit, kylpylät ja yleiset saunat suositellaan suljettaviksi.
• Urheiluhalleissa voidaan turvatoimet huomioiden mahdollistaa muiden kuin joukkuelajien har-

joittelu ja harrastustoiminta.  
• Nuorisotilat voidaan pitää auki erityisjärjestelyin.
• Kirjastojen suositellaan järjestämään vain lainaustoimintaa (kirjastoautot, lehtilukusalit, kirjailija-

vierailut ja lukupiirit yms. tauotetaan) 

Laajennettu kasvomaskisuositus
Keski-Pohjanmaan maakunnassa on voimassa laajennettu kasvomaskisuositus.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 15-vuotiaille:

• julkisissa tiloissa, kuten kaupoissa ja muissa kodin ulkopuolisissa paikoissa
• julkisessa liikenteessä sekä riskiryhmäläisten kyydityksissä
• alueen toisen asteen oppilaitoksissa (ammattikoulut ja lukiot) sekä korkeakouluissa ja  

yliopistoissa
• koronatestiin hakeutuessa
• riskimaasta Suomeen palattaessa
• kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on  

mahdotonta.
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Suositus joulun ajan juhliin
• Juhlia suositellaan vietettäväksi etätapahtumina, maskisuojauksin ja asiaankuuluvin  
 varotoimin järjestettynä. 
• On suositeltavaa noudattaa THL:n antamaa ohjetta joulun ajan juhlien järjestämisestä. Sen   
 mukaan sosiaalista kanssakäymistä ei ole syytä kokonaan välttää, vaan keksiä muita turvallisia  
 tapoja juhlien järjestämiseen. 
• Jos halutaan kokoontua, on se suositeltavaa tehdä alle 10 hengen ryhmissä ja mahdollisesti   
 etäyhteyksiä hyödyntäen. Myös jouluruokailuja voi toteuttaa uusilla tavoilla. Verohallinto on  
 antanut aiheesta oman tiedotteensa työnantajille.

Etätyösuositus
• Suositellaan etätyön hyödyntämistä jos mahdollista. Etätyötä suositellaan erityisesti julkisen  
 ja yksityissektorin työntekijöille.
• Työpaikoille suositellaan myös taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä sekä kasvo 
 maskien käyttöä. Työnantajien vastuulla on kuitenkin järjestää turvalliset työolosuhteet. Työ 
 järjestelyillä vähennetään lähikontakteja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Oppilaitoksia koskevat suositukset
• Toisen asteen oppilaitokset jatkavat toistaiseksi lähiopetusta, mutta oppilaitoksissa noudate  
 taan tarkasti koronaturvallisuusohjeita ja 2. asteen oppilaitoksissa on käytössä vahva  
 maskisuositus.
• Katso kotikuntasi suositukset, rajoitukset ja päätökset oppilaitosten toimintaan liittyen.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen, tehostussuositus
• Ikääntyneet ja riskiryhmät tulee edelleen huomioida erityisen tarkasti.
• Vanhustenhuollon sisätiloissa vierailujen on tapahduttava tarkasti hoidettavan omassa  
 huoneessa ja yleisiä oleskelutiloja vältetään. Tarkista toimintayksikön ajantasaiset ohjeet  
 ennen vierailua.

Matkustussuositukset
• Suositellaan välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista. 

Suositus ulkomailta saapuneille kausityöntekijöille
• Ulkomailta saapuneiden kausityöntekijöiden on suositeltavaa olla maahan saapumisen jälkeen  
 ja ennen työn aloitusta 10 vuorokautta omaehtoisessa karanteenissa.
• Mikäli työntekijää ei ole testattu maahan saapumisen yhteydessä lentoasemalla, on suositel  
 tavaa, että työntekijä testataan omaehtoisen karanteenin aikana myös siinä tapauksessa,   
 että työntekijä on oireeton. 
• Mikäli työntekijälle ilmaantuu omaehtoisen karanteenin aikana covid-19 -infektioon liittyviä  
 oireita, on suositeltavaa, että työntekijä myös tuolloin testataan. Vaikka virustestin tulos olisi  
 negatiivinen, on suositeltavaa, että työntekijä jatkaa omaehtoista karanteenia suositellun ajan  
 (10 vrk) loppuun saakka.
• Mikäli tartuntatautilääkäri on määrännyt henkilön karanteeniin, ei negatiivinen testitulos  
 päätä karanteenia. Päätös karanteenin loppumisesta vaatii lääkärin kannanoton. 

Perussairauksia sairastaville suositellaan varovaisuutta
• THL suosittelee, että kaikki henkilöt, joilla on joku perussairaus, välttelevät mahdollisuuksien  
 mukaan ihmismassoja ja peruuttavat sellaiset menot, jotka eivät ole heille välttämättömiä.

Estä koronaviruksen leviäminen
• Pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti
• Yski hihaan tai nenäliinaan
• Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin
• Käytä maskia
• Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin ajoissa ja lievissäkin oireissa
• Lataa ja käytä Koronavilkkua

Vastuu terveydestämme on minulla ja sinulla!
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HIEKANMÄEN ALUEEN KISSANOMISTAJAT HUOM!

Hiekanmäen alueella liikuskelee villikissoja, joista aiheutuu harmia alueen asukkaille. Kissat mm. 
virtsaavat terasseille ja ulostavat pihamaalle ja leikkialueille. Tästä on tullut useita yhteydenottoja 
kunnan tekniseen toimeen. 

Järjestyslaki velvoittaa kissan omistajaa huolehtimaan, että irrallaan oleva kissa ei mene naapurita-
lon tai -taloyhtiön pihalle eikä järjestyslaissa erikseen lueteltuihin kiellettyihin paikkoihin.

Pyydämme kissanomistajia merkitsemään lemmikkikissat kaulapannalla. Tekninen toimi loukuttaa 
villikissoja Hiekanmäen alueella ajalla 4.1.- 15.1.2021. Mikäli pyydystetyllä kissalla ei ole 
kaulapantaa tulkitaan se villikissaksi ja toimitetaan löytöeläinten vastaanottoon Toholammille. 

TEKNINEN TOIMI 

Perhon kirjasto toivottaa hyvää Joulua 
ja valoa uudelle vuodelle 2021!

Kirjasto hiljenee joulunviettoon 
24.12. - 27.12.2020. 

Kirjasto suljettu 31.12.2020 - 1.1.2021.

Perhossa oheiset SOITEn linjaukset näkyvät seuraavasti 
ajalla 4.12.2020 - 3.1.2021:

• Nuoppari pidetään suljettuna
• Kirjastossa lainaus ja palautus toimivat normaalisti, mutta oleskelua pyritään välttämään
• Liikuntasalit ja kuntosali suljetaan
• Varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio toimivat normaaliin tapaan
• Lukiolaisille otetaan käyttöön visiirit/maskit

Seuratkaa tiedottamista www.perho.com

Perhon Yrittäjät ry:n uudenvuoden vastaanotto ja Ilotulitus
31.12.2020 on koronatilanteen johdosta peruttu.

 
Perhon Vuoden 2020 Maatalousyrittäjä ja Vuoden Yrittäjä 2020 

palkintojen saajat julkistetaan palkintojen jaon jälkeen.
 

Perhon Yrittäjät ry
MTK-Perho ry
Perhon kunta
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Pese
kädet

 1. Kastele kädet runsaalla vedellä 2. Ota saippuaa ja hiero kämmeniä vastakkain

 3. Hiero kämmenselät, peukalot ja sormien välit  4. Hiero sormia lomittain vastatusten

 5. Huuhdo kädet runsaalla vedellä  6. Kuivaa kätesi huolellisesti käsipyyhepaperilla

 7. Sulje hana käsipyyhepaperilla

ja laita stoppi tartunnoille

• Kun olet koskenut samoja pintoja kuin        
     flunssainen henkilö

• Kun tulet ulkoa sisään
• Ennen ruoanlaittoa ja ruokailua

• Wc-käynnin tai vaipan vaihdon jälkeen
• Kun olet yskinyt, niistänyt tai aivastanut

www.thl.fi/kasienpesuohje

tekoPieni

vaikutus
Suuri
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KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

HEVOSELÄIMEN PITÄJÄN JA PITOPAIKAN REKISTERÖINTI 31.12.2020 MENNESSÄ

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta (222/2017) tuli voimaan 
20.4.2017. Samalla kumottiin vanha hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä annettu maa- 
ja metsätalousministeriön asetus (880/2009). Hevoseläinten tunnistamisesta annetulla asetuksella 
on säädetty mm.  velvoitteesta ilmoittaa hevoseläinten pitäjää ja pitopaikkaa koskevat tiedot 
rekisteriin merkittäväksi.

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia hevosia, poneja, aaseja ja seeproja sekä näiden risteytyksiä 
kuten muuleja ja seepra-aaseja pitäviä. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin hevoseläimen pitoa. 
Jos hevoseläinten pito on aloitettu ennen asetuksen voimaantuloa, ilmoitukset on tehtävä viimeis-
tään 31.12.2020.

Tietojen ilmoittaminen

Eläintenpitäjä (eläimen omistaja tai haltija) ja pitopaikasta vastuussa oleva toimija (pitopaikan 
omistaja tai haltija) ilmoittavat eläintenpitäjää ja pitopaikkaa koskevat tiedot rekisteriin 
merkittäväksi.

Eläintenpitotoiminnan rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetaan, missä tarkoituksessa eläimiä pidetään, 
eli eläintenpitotoiminnan toimintamuoto.  Hevoseläinten osalta valittavana ovat seura- ja harras-
tuseläinten pito, muu eläintenpito (esim. sirkus tai eläintarha), sekä ammattimainen tai muutoin 
laajassa mitassa tapahtuva seura- ja harrastuseläinten pito. Hevoseläinten pito katsotaan ammat-
timaiseksi tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaksi esimerkiksi silloin, kun ravi- tai ratsuhevosia 
kasvatetaan, vuokrataan, otetaan säilytettäviksi tai hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettavik-
si, tai annetaan opetusta hevosten käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia hevosia on yhteensä 
vähintään kuusi.

Rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetaan ne toimintapaikat, joissa eläimiä pidetään (pitopaikat), sekä 
toiminnan aloitus- ja mahdollinen lopetuspäivämäärä.

Hevoseläinten pidolle on tyypillistä, että samassa pitopaikassa on useamman eri omistajan hevosia. 
Tällaisissa tapauksissa pitopaikan rekisteröimisestä vastaa lähtökohtaisesti pitopaikasta vastuus-
sa oleva toimija. Eläintenpitäjäksi katsotaan joko ko. pitopaikasta vastuussa oleva toimija, tai 
muu eläimen haltija. Hevoseläinten ilmoitusten osalta on oleellista, että viranomaisen tiedossa on 
paikat, joissa hevoseläimiä pidetään. Samaan kohteeseen ei kuitenkaan tule perustaa useampia 
päällekkäisiä pitopaikkoja.

Jos hevosta pidetään samassa paikassa yhden tai useamman muun toimijan hevosten kanssa, ja ku-
kin vastaa itse hevosestaan eikä kyse ole ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta toiminnasta, 
pitopaikasta vastuussa oleva toimija rekisteröi pitopaikan, ja muut eläintenpitäjät hyödyntävät tätä 
rekisteröintitunnusta omien ilmoitustensa teossa. Jos hevosta pidetään paikassa, joka myös vastaa 
eläimen hoidosta kokonaisvaltaisesti, tai jossa harjoitetaan ammattimaista tai muutoin laajamittais-
ta hevoseläinten pitoa, jonka tiedot on jo ilmoitettu Aluehallintovirastoon, ei yksittäisten eläinten 
omistajien ole tarvetta tehdä päällekkäisiä ilmoituksia hevoseläinten pidosta.

Ilmoitus lomakkeella

Täytä Ruokaviraston sivulta löytyvät lomakkeet ”Ilmoitus ja ohje eläintenpitotoiminnasta” sekä 
”Ilmoitus ja ohje eläinten pitopaikasta” ja palauta ne  maaseutuelinkeinoviranomaiselle 31.12.2020 
mennessä.

Ilmoitus ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta hevoseläinten pidosta ilmoite-
taan lomakkeella alueemme aluehallintovirastolle. Lisätietoja Ruokaviraston nettisivulta 
ilmoituksenvarainen eläintenpito.  

Lisätietoja ja lomakkeita Seija Klemola, p. 040 060 1093 tai seija.klemola@perho.com

Haetaan lypsy- ja/tai koneenkäyttötaitoisia lomittajia viikonloppu-, 
lyhytaikaisiin sekä määräaikaisiin lomituksiin Perhon alueella.

Ota yhteyttä p. 040-760 1354 / johtava lomittaja Maria Mikkola
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LähiAmis, Perho
Tavoite

Ammatillisen perustutkinnon (180 osp) suorittaminen pääosin työelämässä oppimalla koulutussopi-
muksella tai oppisopimuksella.
Koulutuksen toteutuminen perustuu sopivan työpaikan löytymiseen. Oppilaitos etsii hakijan tutkin-
totoiveen mukaisen työpaikan. Mikäli alan työpaikka ei löyty selvitetään muita vaihtoehtoja.

Tutkinnon suoritettua voi toimia oman alan työtehtävissä.

Kohderyhmä

LähiAmis tarjoaa ammatillista koulutusta peruskoulun päättäneille, alan vaihtajille, syrjäytymisuhan 
alla oleville ja jo ammattia opiskeleville Perhossa!
LähiAmis on siis mahdollisuus myös sinulle, joka opiskelet jo ammatillisessa koulutuksessa ja olet 
kiinnostunut jatkamaan opintoja omalla paikkakunnalla työelämässä oppimalla (koulutussopimus tai 
oppisopimus).

Sisältö

Opiskelu koostuu ammatillisen perustutkinnon pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista sekä 
yhteisistä aineista jokaisen opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) 
mukaisesti. Suunnitelmassa otetaan huomioon se, minkä jo osaat ja kartoitetaan ne asiat, joissa tar-
vitset koulutusta. Aiempi koulutuksesi sekä työssä ja harrastuksissa hankkimasi osaaminen otetaan 
huomioon.

Yhteiset tutkinnon osat suorittetaan Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Perhon toimipaikassa tai 
verkko-opintoina. Ensimmäisenä vuonna yksi päivä viikossa yhteisiä aineita.

Lisätietoja

Ammatillinen perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoi-
hin. Työelämässä alan osaamista voi kehittää ammatti- ja erikoisammattitutkinnoin.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jorma Koivuniemi p. 044 7250659
Projektityöntekijä Marika Riihimäki p. 050 5337196

Hakijapalvelut, p. 040 808 5010
hakijapalvelut(at)kpedu.fi
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Lounas-Kahvila KIVI
MA-TI 10-15
KE-TO 10-21
PE       10-22
LA       12-22
SU       17-21

Arkisin lounas 10.30-13-30

PERINTEINEN JOULURUOKA TARJOLLA 21.12 KELLO 11-14

Paistamme kinkun sekä teemme laatikot itse.
(yli viiden hengen ryhmät olisi hyvä ilmoittaa etukäteen)

Kahvio, grilli

Pizzaa KE-SU klo 14 alkaen

Myös majoitus ja pitopalvelu
puh. 0407572594

Tarjolla kalustettu kolmen huoneen asunto joko yhdeksi yöksi 
taikka pitemmällekkin ajalle.
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KOSEKin maksuttoman yrityshakemiston päivitys meneillään

Päivitämme parhaillaan yrityshakemistoamme soittaen 
Kokkolan ja Perhon yrityksille.

Tällä tavoin pyrimme pitämään hakemiston tiedot mahdollisimman hyvin ajan tasalla. 
Samalla yrittäjä voi jättää yhteydenottopyynnön yrityskehittäjillemme!

Kuulemisiin!

Ideanappi – testauta yritysideasi uusyritysneuvojalla!

Onko sinulla hyvä liikeidea - testauta se KOSEKin yrityskehittäjällä! Liikeidea voi 
perustua arkisiin asioihin, joihin tuotteesi tai palvelusi tarjoavat ratkaisun.

    Jos sinulla on idea tai yrittäjyysajatus mielessäsi, lähetä ideasi rohkeasti  
    meille Ideanappi-palvelun kautta. Yrityskehittäjä antaa sinulle 
    sähköpostitse nopean arvion ideastasi ja ohjeet etenemiseksi.

    Ideanappi löytyy osoitteista www.kosek.fi ja www.ideanappi.fi. Paina
    siellä olevaa Ideanappia, kuvaile ideasi, ja lähetä. Otamme sinuun 
    yhteyttä.

Yrityskehittäjämme vastaavat Ideanapin kautta lähetettyihin ideoihin arkisin klo 8.30-16 
luottamuksellisesti ja maksutta.

- Ideanappi on hyvä matalan kynnyksen työkalu yrittäjyyttä harkitseville ja liikeideaa mielessään 
pyörittäville. Idean voi helposti testauttaa verkossa Ideanapin kautta, kertoo KOSEKin 
uusyritysneuvoja ja yrityskehittäjä Sami Viljanen.

Ideanappi on Suomen paras työkalu yrittäjyyden edistämiseen

Uusyrityskeskusten Ideanappi on yltänyt kansalliseen voittoon EU:n yrittäjyyden edistämisen kil-
pailussa (European Enterprise Promotion Awards). Ideanappi voitti Suomen tasolla “Promoting the 
Entrepreneurial Spirit”-kategorian ja on nyt mukana kilpailemassa kategorian voitosta Euroopan 
tasolla.

Ideanappi (www.ideanappi.fi) on digitaalinen työkalu, joka madaltaa yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä. 
Sen toimintalogiikka on yksinkertainen: yritysideaa pohtinut henkilö tiivistää ideansa Ideanappi-työ-
kalussa 500 merkkiin ja lähettää sen Uusyrityskeskukselle arvioitavaksi. Uusyrityskeskuksen kokenut 
yritysneuvoja lähettää 24 tunnin sisällä arvionsa ideasta sekä ohjeistuksen, miten yrittäjäksi aikovan 
kannattaa edetä prosessissa. Ideanapin on kehittänyt Keski-Suomen Uusyrityskeskus.

Lisätietoja:
Sami Viljanen
044 7809 900
sami.viljanen@kosek.fi

www.ideanappi.fi


