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VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN ELINYMPÄRISTÖ PERHOSSA
ON KAIKKIEN KUNTALAISTEN YHTEINEN ASIA
Kuntaan ja kunnan luottamushenkilöille on viime kuukausina tullut poikkeuksellisen paljon kuntalaisten yhteydenottoja ja huolen ilmaisuja yleisillä alueille ja liikenneväylillä tapahtuvista, tienvarsien
asukkaille ja muille tien käyttäjille aiheutuneista vaaratilanteista. Vaaratilanteita aiheuttaa liikennesäännöistä piittaamaton liikennekäyttäytyminen yleisillä tiealueilla sekä ilkivalta, jota esiintyy
esimerkiksi aurausviittojen kaatamisena ja repimisenä pois paikoiltaan.
Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 18.1.2021 ja päättänyt tehdä Pohjanmaan
poliisilaitokselle pyynnön liikennevalvonnan lisäämisestä Perhon kunnan alueella. Lisäksi selvitetään
tallentavan kameravalvonnan toteuttamista erityisesti kirkonkylän taajama-alueella, yhteistyössä
poliisiviranomaisen kanssa.
Poliisiviranomaisen kanssa yhteistyössä tehostettavalla valvonnalla voidaan osa häiriökäyttäytymisestä ennaltaehkäistä, mutta vaikuttavuudeltaan suurin merkitys on jokaisen yksilön vastuulla omasta toiminnastaan.
Kunnanhallitus tiedottaa tästä asiasta poikkeuksellisesti myös tämän kuntatiedote Perholaisen välityksellä ja toivoo, että kaikkia kuntalaisia koskevaan liikenneturvallisuuteen kiinnitetään jokaisessa
kodissa erityistä huomiota. Asiasta puhutaan myös lapsille ja nuorille kouluissa.
Yhteistyöllä kohti viihtyisää ja turvallista kotikuntaa!
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KUNNANVALTUUSTON
kokous maanantaina 22.2.2021 klo 18.30. Koulukeskuksen Perhonsalissa
Kokousta pääset seuraamaan suorana internetistä osoitteessa: www.perho.com
Esityslista nähtävänä kunnan internetsivulla 18.2.2021 lukien www.perho.com ->
Pöytäkirjat/esityslistat
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla
to 25.2.2021 lähtien.
Sarita Kirvesmäki / Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
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Esiopetukseen ilmoittautuminen
Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2021-2022 tulee tehdä sähköisesti eDaisyssa
28.2.2021 mennessä. Ilmoittautumislinkki eDaisyyn löytyy Perhon kunnan kotisivuilta,
varhaiskasvatuksen alta.
Esiopetus järjestetään Kirkonkylän ja Möttösen kouluilla. Kuljetusetu koskee myös esiopetuksessa
olevia oppilaita kotoa tai hoitopaikasta suoraan esiopetuspaikkaan, ja esiopetuksesta suoraan kotiin
tai hoitopaikkaan. Etuus ei koske kodin ja hoitopaikan välistä matkaa.
Esiopetus vahvistetaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnassa, ja päätös ilmoitetaan huoltajille lautakunnan käsittelyn jälkeen.
Varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen Toimintakaudelle 1.8.2021-31.7.2022
Paikkaa haetaan uusille lapsille, tai lapsille joiden hoitopaikkapäätös päättyy syksyyn 2021 mennessä. Varhaiskasvatukseen voi hakea myös ympärivuotisesti. Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan
saamisen edellytyksenä on, että sitä on haettu neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.
Poikkeuksena on vanhempien äkillinen työllistyminen tai opiskelupaikan saaminen, jolloin varhaiskasvatuspaikkaa haetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista.
Hakeminen tapahtuu sähköisesti eDaisyssa. Ilmoittautumislinkki löytyy Perhon kunnan kotisivulta,
varhaiskasvatuksen alta.
Hoitoaikojen varaaminen
Vanhempien tulee tehdä hoitoaikavaraukset Daisynetissä viimeistään sunnuntaina klo 23 mennessä,
jonka jälkeen varaaminen kahden viikon päähän lukkiutuu. Toivottavaa on, että vanhemmat varaavat hoitoajat niin pitkälle aikavälille kuin mahdollista (esim. kolmen viikon työlista, säännöllinen
kuukausityö). Henkilökunnan työvuorot laaditaan hoitovarausten mukaisesti. Kun henkilökunnan
työvuorot on laadittu, ei niihin enää voi tehdä muutoksia kuin hyvin perustellusta syystä ja työntekijän suostumuksella.
Saara-Maija Kalliokoski
Varhaiskasvatusjohtaja
040 076 0472, saara-maija.kalliokoski@perho.com
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Perhon lukion Wanhojen

tanssit 2021

Perinteiset Perhon lukion Wanhojen tanssit siirtyvät toukokuulle
Covid-19 - rajoitusten vuoksi. Perhon lukion Wanhojen tanssit
järjestetään keskiviikkona 12.5.2021.
Tilaisuuden järjestelyistä tiedotamme vielä lähemmin.
Anni Riihimäki
rehtori

Lasketteluilta Lakeaharjulla Vimpelissä
Ma 1.3. klo 17.00-20.00.

Lipun hinta 12€ ja välineet 12€
(ryhmäalennus jos päälle 10 henkeä tulossa)
Kyydit järjestettävä itse.
Sitovat ilmoittautumiset 26.2. mennessä Jaakolle
puh. 040 528 9971 tai
jaakko.kinnunen@perho.com
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Ajantasaisen SOITEn koronatiedotteen löydät
kunnan kotisivuilta www.perho.com

PERHOLAINEN 1/2021

KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi
ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUSTA KOSKEVA HAKEMUS VIIMEISTÄÄN 17.2.2021
Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat voivat hakea eläinten hyvinvointikorvausta vuodelle 2021. Hakemus on jätettävä viimeistään 17.2.2021. Voit valita eläinlajeittain toimenpiteitä, jotka
parantavat eläinten hyvinvointia. Korvaus maksetaan niiden laskennallisten kustannusten perusteella, jotka aiheutuvat toimenpiteen toteuttamisesta, esimerkiksi työtuntien ja materiaalien perusteella.
Sitoumus tehdään ajalle 1.1.–31.12.2021.
Hyvinvointikorvaukseen sitoutuvien tilojen pitää noudattaa sitoumusehtoja 1.1.2021 alkaen. Sitoumusehdot ruokaviraston sivuilla.
Sitoumusehdot (ruokavirasto.fi)
ELÄINMÄÄRÄILMOITUKSET 17.2.2021 MENNESSÄ
Vipu-palvelussa on mahdollista tehdä eläinmääräilmoitus v. 2020. Eläinmääräilmoitukset koskevat
tiloja, jotka ovat hakeneet eläinten hyvinvointitukea v. 2020 sioista tai siipikarjasta.
Myös tilat, jotka ovat hakeneet v. 2020 luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta tai sikatalouden tuotannosta irrotettua tukea, voivat ilmoittaa hevoset ja ponit sekä siipikarjan. llmoitus on
syytä tehdä, ellei vaadittava eläintiheys 0,35 ey/ha täyty naudoilla, sioilla, lampailla ja vuohilla.
Ilmoitus on tehtävä viimeistään 17.2.2021. Lisätietoja maataloustoimistosta.
VILJELYKASVIEN SÄNKEÄ EI SAA POLTTAA
Maatalouden täydentäviin ehtoihin on tullut muutos: viljelykasvien sänkeä ei saa polttaa.
Valtioneuvosto on hyväksynyt viljelijätukien täydentäviä ehtoja koskevan asetusmuutoksen.
Viljelykasvien sänkeä ei saa jatkossa polttaa, jos viljelijä haluaa saada viljelijätuet täysimääräisenä. Asetusmuutos tulee voimaan vuoden 2021 alusta. Muutos tehtiin Euroopan komission näkemyksen vuoksi.
Sängellä tarkoitetaan viljan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien tai siemenmausteiden sänkeä eli
leikatun kasvin maahan jäävää tyviosaa.
MUUTOKSIA TUKIEN HAKUAJOISSA
Alkuvuoden 2021 tukihakujen aikatauluissa on muutoksia viime vuoteen nähden. Seuraavien tukien
hakuajat siirtyvät helmi–maaliskuulle samaan ajankohtaan:
•
•
•
•

pohjoisen kotieläintuen ennakko: haku viime vuotta aikaisemmin
sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki: haku viime vuotta aikaisemmin
sokerijuurikkaan kuljetustuki: haku viime vuotta aikaisemmin
kasvihuonetuotannon tuki: haku viime vuotta myöhemmin.

Tiedotamme hakuajoista tarkemmin, kun ne ovat varmistuneet.
MAKSUTIEDOT UUDISTUIVAT VIPU-PALVELUSSA
Näet nyt Vipu-palvelussa viime vuonna maatilallesi maksettujen tukien määrät sekä tiedot mahdollisista kuitatuista takaisinperinnöistä, ulosotoista, panttauksista ja lisäseuraamuksista. Tiedot saat
Maatila-valikosta kohdasta Maksutapahtumat.
Maksutapahtumien näkymä on uudistunut. Näkymässä on eritelty tiedot, jotka pitää ilmoittaa verotuksessa. Samanlainen erittely on nyt myös maksutapahtumista saatavalla tulosteella.
Ruokavirasto ei postita enää kaikille maatiloille yhteenvetoja maksetuista viljelijätuista. Yhteenvedot postitetaan vain, jos tietoa ei ole saatavilla Vipu-palvelusta. Tällaisia tietoja ovat
•
•
•

takaisinperinnät, jotka on maksettu maksulipuilla tai peritty ulosoton kautta
tuensaajalle palautetut liikamaksut
takaisinperintöihin kohdistuneiden tukimaksujen kuittausten peruutukset ja palautukset.
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KASEKA TIEDOTTAA
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.
										Maataloustoimisto

KUNTOUTUS TIEDOTTAA:
Fysioterapia
Avoinna & soittoaika: ma-pe klo 8-9
puh: 040 804 3100, 040 804 3101
Apuvälinelainaamo
Avoinna & soittoaika: ma-pe klo 8-9
puh: 040 804 3101
Apuvälineiden lainaukset myös muina aikoina sopimuksen mukaan.
Jos Sinulla on käyttämättömiä apuvälineitä,
pyydämme ystävällisesti palauttamaan niitä kuntoutukseen.
Ryhmät alkavat viikolla 4.
Ma klo 10.30-11.30 Miniryhmä
Ma klo 12.00-13.00 Neurologinen ryhmä
Ti klo 8.30-9.30 Tasapainokoulu
Ti klo 10.00-11.00 Tasapainokoulu

Lisätietoja kuntoutuksesta,
Mari Järvelä, fysioterapeutti 040 8043100
Anu Lakanen, kuntohoitaja 040 8043101
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Kustannustuki: Kustannustuen toinen hakukierros on 21.12.2020 – 26.2.2021.
Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi COVID-19 pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.6.2020 – 31.10.2020)
kohdistuvia palkka- ja muita kuluja. Kustannustuen tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden
tukeminen COVID19-pandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa sekä konkurssiin ajautuvien
yritysten määrän vähentäminen järjestämällä yrityksille lisäaikaa toiminnan ja kustannusten
sopeuttamiseen COVID-19 -pandemian aiheuttaman kriisin pitkityttyä ja tartunta-aaltojen palattua.
Kustannustuen ensimmäinen hakukierros oli 7.7.–31.8.2020. Hallitus linjasi neuvottelussaan
29.9.2020, että yrityksille tulisi avata uudelleen mahdollisuus hakea kustannustukea, sillä
COVID-19 -pandemian aiheuttama tilanne on edelleen syksyllä 2020 vaikea useille toimialoille.
Kustannustuen toinen hakukierros on 21.12.2020 – 26.2.2021.

Kenelle tuki on tarkoitettu?
Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi COVID-19 pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.6.2020 – 31.10.2020)
kohdistuvia palkka- ja muita kuluja. Yrityksen kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu, ratkaisevaa on
toiminnan taloudellinen luonne. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada
kustannustukea. Kustannustukea myönnetään vain yhdistyksen/säätiön taloudelliseen toimintaan.
Kustannustukeen on tehty muutoksia, joiden ansiosta sen on tarkoitus vastata paremmin eniten
kärsineiden yritysten tarpeeseen. Tuen perusperiaatteet säilyivät kuitenkin ennallaan.
Kohdentamalla tuki nyt toisella hakukierroksella edelleen toiminnassa oleviin yrityksiin ja näiden
vaikeasti sopeutettaviin kustannuksiin laajentamalla ja tarkentamalla korvattavien kulujen määrittelyä, sekä pidentämällä tukikautta, pyritään tukemaan erilaisissa tilanteissa olevia yrityksiä
mukauttamaan toimintaansa myös tulevaisuutta ajatellen.
Tuki on luonteeltaan takautuva, eli sitä maksetaan jo syntyneistä kustannuksista.

Lisätietoa: https://www.valtiokonttori.fi/
Hyvä perholainen yrittäjä ja yritystoiminnasta kiinnostunut,
Kunnanjohtajan etätreffit tiistaina 9.2. klo 18 Teamsissa.
Ilmoittautumiset lauri.laajala@perho.com, jonka jälkeen saat linkin tapahtumaan.
Keskustelua vapaamuotoisesti ajankohtaisista aiheista sekä mukana myös KOSEK OY:n uusi toimitusjohtaja Timo Lahtinen sekä MECCO-hankkeen esittely, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.
Lisätietoa: https://www.chydenius.fi/fi/kauppatieteet/tutkimus-ja-kehittaminen/mecco-osaamista-tukevat-yhteistyon-menetelmat
Tervetuloa mukaan!
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