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KUNNANVALTUUSTON
kokous maanantaina 22.3.2021 klo 18.30. Koulukeskuksen Perhonsalissa

Kokousta pääset seuraamaan suorana internetistä osoitteessa: www.perho.com
Esityslista nähtävänä kunnan internetsivulla 18.3.2021 lukien www.perho.com ->
Pöytäkirjat/esityslistat
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla  
to 25.3.2021 lähtien.
Sarita Kirvesmäki / Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

KUTSU KUULEMISTILAISUUTEEN

Perhon kunnan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta järjestää kuulemistilaisuuden 
kouluverkkoselvitysasiasta (Siva 21.1.2021 / §5) 

keskiviikkona 10.3.2021 klo 18:30 alkaen. 

Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä Perhonsalissa tai etäyhteydellä Perhon kunnan nettisivuilta 
Teams-linkin kautta. Molemmissa vaihtoehdoissa on mahdollisuus ottaa kantaa asiaan. 

Perhonsaliin tulevien täytyy ilmoittautua tilaisuuteen etukäteen 
8.3.2021 klo 9:00-15:00 tai 9.3.2021 klo 9:00- 12:00 mennessä 

koulusihteerille, p. 040 551 0702. 

Etäyhteyden kautta läsnäolevien ei tarvitse ilmoittautua. Tilaisuudessa ei ole tarjoilua. 

Perhossa 18.2.2021
Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunta

Hyvää hiihtolomaa 
kaikille koululaisille!
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YKSITYISTEIDEN TALVIAURAUS

Kunta järjestää maksutonta yksityisteiden talviaurauspalvelua kunnanvaltuuston päätöksen mukai-
sesti. Aurauksen piiriin otetaan yksityistiet ja niihin rinnastetut pihatiet, jotka täyttävät seuraavat 
kriteerit:

• yksityistien tai pihatien varrella on vähintään yksi (1) vakituisesti asuttu kiinteistö
• yksityistien tai pihatien pituus auratun tien laidasta pihapiirin rajaan mitattuna on vähintään  
 50 m (kunnanhallitus 5.10.2015 § 227). Tätä lyhyempien teiden kohdalla voidaan tapauskoh  
 taisesti tehdä poikkeus sosiaalisin perustein (tekninen lautakunta 15.1.2019 §10). Poikkeusta  
 voi hakea kirjallisesti teknisestä toimistosta. Päätöksen tapauskohtaisesti tekee kunnan tekni 
 nen johtaja. 
• yksityistien tiekunta on järjestäytynyt yksityistielain 560/2018 §84 mukaisesti
• yksityistien tiekunta tai pihatien omistaja on 1.5.2021 mennessä hakenut kirjallisesti tie
 liittämistä kunnan aurausalueisiin (tämä koskee myös aiemmin aurausalueisiin kuuluneita   
 teitä). Hakemukset voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@perho.com tai postitse  
 osoitteeseen Perhon kunta, kirjaamo, PL 20, 69951 Perho tai toimittamalla hakemuksen 
 käyntiosoitteeseen Keskustie 2, 69950 Perho
• yksityistien tai pihatien reunat on merkitty aurausviitoin
• liukkaudentorjunta kuuluu tiekunnalle tai pihatien omistajalle. Tästä poikkeuksena on kohteet,  
 joissa kulkee koulukuljetusreitti näissä kohteissa kunta järjestää liukkaudentorjunnan koulu  
 kuljetuksia varten

Mikäli yksityistie tai pihatien kriteerien täyttymisen osalta tapahtuu muutoksia sopimuskauden 
aikana, on tästä ilmoitettava kirjallisesti kunnan tekniseen toimeen, jolloin kohde mahdollisesti 
poistetaan aurausalueesta. Ilmoituksen laiminlyönnin esille tullessa laskutetaan aurauskustannukset 
täysimääräisesti tiekunnalta tai pihatien omistajalta.

Lisätietoja teknisestä toimistosta tai sähköpostilla alpo.anisimaa@perho.com

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560#L7P84
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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.

Tekninen toimi loukutti villikissoja tammikuun alussa 2021 mutta huonolla menestyksellä. Tästä joh-
tuen loukutusta on päätetty jatkaa vielä kevään ajan, aloittaen viikolla 9.

Pyydämme kissanomistajia merkitsemään lemmikkikissat kaulapannalla. Mikäli pyydystetyllä kissal-
la ei ole kaulapantaa tulkitaan se villikissaksi ja lopetetaan. 

TEKNINEN TOIMI 

BIOJÄTTEIDEN AVOKOMPOSTOINTI

Ympäristölautakunta muistuttaa, että elintarvikejätteiden avokompostointi on jätehuoltomääräys-
ten mukaisesti kiellettyä. Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöe-
ristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. 
Jätehuoltomääräyksistä löytyy tietoa kompostoinnista ja määräyksiin voi tutustua kunnan nettisivul-
la osoitteessa www.perho.com

Myös ruoanjätteiden syöttäminen linnuille sekä kissojen ulkoruokinta houkuttelevat rottia asutuk-
sen läheisyyteen, mikä ei ole toivottua.
 
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Hyvä perholainen yrittäjä ja yritystoiminnasta kiinnostunut,

Kunnanjohtajan etätreffit tiistaina 16.3. klo 18 Teamsissa. 

Kehittämistyökalut yrityksille tutuiksi:
 

MICROENTRE® YRITYSVERKOSTO-TOIMINTA ESITTÄYTYY

Hallitukset töihin! -hanke esittäytyy
 

Asiantuntijana KOSEKin uusi yrityskehittäjä Janne Vähäkangas, joka toimii sekä 
Microentren että Hallitukset töihin! yhteyshenkilönä Keski-Pohjanmaalla.

 
Tervetuloa mukaan!

 
Lisätietoja näistä työkaluista Perholaisen yritysosiossa.

Osallistumislinkin löydät Perhon kunnan kotisivuilta 

www.perho.com/yleinen/etatreffit/
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LUKEMISTA TULEVALLE KEVÄÄLLE!

Perhon kotiseutuyhdistyksen uusinta kirjaa Perholaiset rattailla on myynnissä St1:llä, kirjastossa ja 
kunnanvirastolla. Myös aiempaa teosta Leipä leviämmäks on saatavissa.

Mikäli haluatte tukea kotiseutuyhdistyksen toimintaa maksamalla tämän 
vuoden kannatusjäsenmaksun 10 euroa, 
tilinumero on FI65 5333 0550 0484 97.

Muistattehan, että yhdistysten, järjestöjen ja yksityisten paperista 
arkistomateriaalia voi tuoda säilytettäväksi kirjaston alakerrassa olevaan 
kotiseutuarkistoon; yhteydenotot kirjaston kautta vastaavaan henkilöön.

Kiitos yhteistyöstä ja aurinkoisia kevätpäiviä!

Perhon kotiseutuyhdistys ry
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KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

KANSALLISTEN KOTIELÄINTUKIEN HAKU VIIMEISTÄÄN 10.3.2021 

Alueellamme maksetaan kotieläimistä kansallisena tukena pohjoista kotieläintukea. Tukea makse-
taan eläinyksikkökohtaisena tukena (euroa/eläinyksikkö)  

• emolehmistä
• emolehmähiehoista
• sonneista
• häristä
• teurastetuista hiehoista
• uuhista
• kutuista.

Voit hakea tuen ennakkoa Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139 viimeistään 10.3.2021.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa tuessa on vain yksi hakukerta. Voit hakea en-
nakkoa ja lopullista tukea tai vain lopullista tukea 10.3.2021 mennessä.

KUNNAN TUKI MAATALOUSYRITYKSILLE V. 2021

Kunnanhallitus on hyväksynyt maatalousyritysten avustus- ja kehittämismäärärahan jakoperusteet 
kunnan talousarviossa olevasta määrärahasta. Tuettavia kohteita ovat:

     tuki enint. €/suunnitelma/hanke ilman alv
- omistajavaihdosneuvonta 60 %  400 €
- tulosanalyysi   60 %  300 €
- budjetointi   60 %  300 €
- kustannusanalyysi  60 %  100 €
- kehittämisneuvonta  60 %  300 €
- maatilojen sopimukset 
 työkyvyttömyyden, 
 avioeron ja kuoleman 
 varalle    60 %  300 € 

Lisäksi määrärahaa käytetään maatalousyrittäjien työssäjaksamista ja ammatillista osaamista tuke-
viin koulutuksiin, yhteisiin tilaisuuksiin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen.

Tarkoitus on, että neuvoa antava yritys laskuttaa kuntaa suoraan kunnan osuudesta. Jos näin ei ta-
pahdu, ottakaa yhteyttä. Neuvonnallisten kohteiden tarkemmasta sisällöstä tiedotetaan erikseen.

REKO-LÄHIRUOKARENGAS PERHOON?

Maaseutuelinkeinojen kehittämistyöryhmässä on tullut esiin ajatus perustaa Perhoon REKO-lähiruo-
karengas joko Perhon omana ryhmänä tai naapurikunnan/naapurikuntien kanssa yhteinen.

REKOn periaatteena on myydä ja ostaa tuotteita REKOn facebook-ryhmässä suoraan tuottajalta ku-
luttajalle ilman välikäsiä. Jälleenmyynti ei kuulu toimintatapaan. 

Tiivistettynä REKOn toimintatapa on seuraava:

- Tuottaja ilmoittaa facebook-ryhmän myynti-ilmoituksessa myytävät tuotteet, hinnat, 
 maksutavan 
- Tuotevalikoima sisältää karkeasti seuraavanlaisia tuotteita: 
 liharotuisen naudan liha, lampaanliha, hevosenliha, kotijuusto, hunaja, siirappi, sinappi, ma  
 keiset, peruna, kananmunat, marjat, mehut, leivonnaiset, jauhot, sienet ja käsityöt
- Myyjä luovuttaa tuotteet ostajalle jakotilaisuudessa, jossa myös maksu tapahtuu. Jakotilaisuu 
 dessa myydään vaan tuotteet, joista on tehty ennakkotilaus.
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KASEKA TIEDOTTAA

Mahdollisen REKO-ryhmän perustamista varten selvitämme maatalousyrittäjien kiinnostusta olla 
mukana ryhmässä myyjänä, ostajana tai facebook-ryhmän pyörittäjänä. 
Jos REKO-ryhmän toiminta kiinnostaa sinua, 

- Mitä tuotteita olet kiinnostunut myymään REKO-renkaassa?
- Mitä tuotteita olet kiinnostunut ostamaan REKO-renkaassa?

Jos olet kiinnostunut pyörittämään REKO-rengasta Mirka Peltokankaan kanssa, ota yhteyttä 
Mirkaan p. 0400 413 779, mirka.peltokangas@outlook.com.

Vastaukset 15.3.2021 mennessä Seija Klemolalle, p. 040 060 1093 tai seija.klemola@perho.com.

NEUVONTAKORVAUS NEUVO2020 JATKUU

Nykyistä maaseutuohjelmaa jatketaan siirtymävuosien 2021–2022 ajan. Neuvonnan tilakohtaista 
ylärajaa on korotettu 15 000 euroon, kun enimmäismäärä on tähän asti ollut 10 000 euroa. Lue lisää: 
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatilojen-neuvonta/ .

MELAN HYVINVOINTIWEBINAAREJA MAATALOUSYRITTÄJILLE

Mela järjestää keväällä hyvinvointiwebinaareja maatalousyrittäjille. Tapahtumat pidetään etänä 
verkon välityksellä, joten osallistuminen onnistuu paikasta riippumatta. Aiheina webinaareissa on 
hyvinvointi ja työturvallisuus. Webinaareihin osallistuminen on maksutonta. Lisätiedot ja osallistu-
misohjeet: mela.fi/tapahtumat 
 
Webinaarit
17.3. klo 10 Miten saan tunnit riittämään? 
26.3. klo 13 Työturvallisuuden rakennuspalikat 
14.4. klo 13 Parisuhteessa – yksin vai yhdessä? 
21.4. klo 13 Ensiapua maatalousyrittäjälle!

TIETOLINKKI-HANKKEEN TAPAHTUMAT

Tutustu tapahtumiin ja ilmoittaudu sivulla https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat

Kotimaista papua pelloille, pötsiin ja possuille - Webinaari to 12.3.2021 klo 10-12.30

Tietolinkki-hankkeen Eläinvalvontainfojen kaikki videotallenteet on julkaistu. Kannattaa tutustua! 
Selkeitä puheenvuoroja, joista selviää miten valvonnat tapahtuvat, kuka tarkastaa mitäkin ja miten 
välttyä virheiltä. Linkit videotallenteisiin ja pdf-aineistoihin osoitteessa   https://www.kpedu.fi/tieto-
linkki/materiaalit.

JOUTOALUEIDEN METSITTÄMISEEN UUSI TUKIJÄRJESTELMÄ

Joutoalueiden metsittäminen on yksi keino lisätä hiilensidontaa ja vähentää maankäyttösektorin 
kasvihuonekaasupäästöjä Suomessa. Metsityksen määräaikaista tukemista koskeva laki tuli voimaan 
vuoden 2021 alusta ja on voimassa vuoden 2023 loppuun. Kyseessä on uusi tukijärjestelmä ja tukea 
voi hakea metsäkeskuksesta maaliskuusta alkaen.

Metsitystukea voidaan myöntää joutoalueiden, kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden 
peltolohkojen ja entisten turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Aktiivisessa viljelykäytössä olevia 
peltoja ei ole tarkoitus metsittää, joten tuen ehtona on, että peltoalalle ei ole myönnetty maata-
louden tukia vuoden 2019 jälkeen.

Metsäkeskus pyytää ELY-keskukselta lausunnon ennen tukipäätöksen tekoa. Tukea ei esim. myönnetä 
ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittävien alueiden, kuten niittyjen, ahojen, ketojen tai hakamai-
den metsittämiseen. Tavoitteena on, että metsitettävillä aloilla edistetään myös monimuotoisuutta 
esimerkiksi kasvattamalla useampia puulajeja. 
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Metsitystukea myönnetään yksityisille maanomistajille. Metsitettävän alueen tulee olla yhtenäinen, 
vähintään 0,5 hehtaarin suuruinen ja keskimäärin vähintään 20 metriä leveä alue. Alueen tulee olla 
luontaisesti ja vesitaloudeltaan metsänkasvatukseen sopiva. Tuen ehtona on, ettei saman alueen 
metsittämiseksi ole aiemmin myönnetty julkista tai yksityistä rahoitusta. Tavoitteena on pysyvän 
metsäalan aikaansaaminen, joten metsitystukea ei myönnetä esimerkiksi energiapajun kasvattami-
seen tai joulukuusiviljelmille. Metsitetyn alueen hoitovelvoite ja metsämaana säilyttämisvelvoite 
kestävät kymmenen vuotta. Metsitystukeen liittyviä toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen tukipäätök-
sen saamista. Lisätietoja osoitteessa https://mmm.fi/metsat/metsatalous/metsat-ja-ilmastonmuu-
tos/joutoalueiden-metsitys.

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. lopul-
linen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen kuin olet saanut ELY-keskuksesta pää-
töksen. 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

KASEKA TIEDOTTAA

TILAMYYMÄLÄ   AVATTU   PELTOKANKAALLA

Olemme avanneet tilamyymälän Peltokankaalla! 
Myynnissä on oman ylämaankarjan lihatuotteita (jauhelihaa, fileitä, paisteja, 
säilykelihaa) sekä pieni erä karitsanlihatuotteita.  

Myynnissä myös käsin värjättyjä villalankoja omien lampaiden villasta sekä 
lähialueen lampureilta. 
  
Hinnasto löytyy sivuilta www.palosalmenmaatila.fi 

Mirka ja Ismo Peltokangas Palosalmen maatilalta 
Mirka puh. 0400 413779 
Ismo puh. 0400 428234 

Palosalmen maatila
Hautakoskentie 77
69920 Oksakoski
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Kehittämistyökaluja yrityksille:

Hallitukset töihin! -hanke jatkuu

Aktiivinen, hyvä hallitustyöskentely on monen hyvän yritystarinan taustalla. Tämä on yleisesti tiedos-
tettu ja myös tutkimuksilla todistettu tosiasia.

     Hallituksen merkitys korostuu erityisesti erilaisissa yrityksen muu 
     toshaasteissa. Hallitustyöhön sijoitettu aika kannattaa varmasti!

     Hallituspartnerit Pohjanmaa ry:n Hallitukset Töihin! aktivointi  
          hanke toimii Keski-Pohjanmaan ja Kalajokilaakson alueella. 
     Hankkeen kohderyhmää ovat kehitys- ja kasvuhaluiset yritykset,  
     joita hanke voi auttaa hallitustyöskentelyn käynnistämisessä.

Hanke on Liikesivistysrahaston rahoittama kampanja, jota vetää Hallituspartnerit Pohjanmaa yh-
teistyössä Kokkolanseudun Kehityksen, Pohjanmaan Kauppakamarin ja Keski-Pohjanmaan
Yrittäjien kanssa. Hankkeen tuottama palvelu on yrityksille maksutonta lukuun ottamatta mahdollisia 
hallitusjäsenten hakuihin liittyviä toimeksiantomaksuja, joista sovitaan erikseen.

Ota yhteyttä Janne Vähäkankaaseen ja sovi tapaamisaika! Tapaamiset tällä hetkellä teamsin kautta.

Janne Vähäkangas     Matti Sepponen DI, HHJ PJ
Yrityskehittäjä     Toiminnanjohtaja
Kokkolanseudun kehitys Oy   Hallituspartnerit Pohjanmaa ry

0400 727099      045 890 9212

janne.vahakangas@kosek.fi    matti.sepponen@kauppakamari.fi

MicroENTRE-iltamat

Aihe: Taloushallintoa yrittäjille
Aihetta alustaa: Teemu Hietaharju / Tilitoimisto Roihu
Päivä 25.3.2021
Avaa linkki Avaa Teams-kokouksen linkki

https://www.kosek.fi/tapahtumat/21144/microentre-iltamat/ 
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MICROENTRE® YRITYSVERKOSTO
Yrityksesi saa:

1 Mahdollisuuden kannattavaan kasvuun

Kehität liiketoimintaasi nopeiden ja käytännönläheisten kokeilujen avulla. Luot verkostossa uusia lii-
ketoimintamalleja ja sähköisiä ratkaisuja. Pystyt hyödyntämään viimeisimpiä tutkimustuloksia omas-
sa liiketoiminnassasi. Saat vertaistukea, sparrausta ja kehittämisideoita ydinryhmän muilta yrittäjiltä 
sekä muilta asiantuntijoilta.

2 Positiivista näkyvyyttä

Saat yrityksellesi näkyvyyttä verkoston toiminnoissa ja tapahtumissa sekä hankkeen verkkoviestin-
nän kautta (mm. yritysesittelyt).

3 Vahvan verkoston

Saat kontaktipinnan uusiin asiakkaisiin ydinryhmäyritysten kautta. Pääset osaksi aktiivisimpien mik-
royritysten ja niihin liittyvien tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimijoiden verkostoja. Löydät kustannus-
tehokkaita tapoja päästä kansainvälisille markkinoille ja verkostoihin. Kehität alasi tulevaisuutta.

Toimintaperiaate

Kokoonnutaan kiertävällä periaatteella ydinryhmään kuuluvien yritysten tiloissa. Kokoontumiset 
järjestetään kuukausittain ilta-aikaan ja aiheen päättää kulloinkin vuorossa oleva isäntäyritykseltä.

Tapaamisiin voi osallistua myös etänä livestream-lähetyksen kautta.

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE koordinoi ydinryhmiä. Mikroyritykset ohjaavat keskuksen tutki-
musta, kehitystä ja koulutusta, mikä varmistaa konkreettiset yritysvaikutukset.

Liity ydinryhmään

Yrityksen osallistumismaksu 100 € / vuosi (alv 0%).

Ilmoittaudu oman alueesi yhteyshenkilölle.

Keski-Pohjanmaan yhteyshenkilö Janne Vähäkangas, 
janne.vahakangas@kosek.fi tai 0400 727099

Perholainen yrittäjä, saat lisätietoja myös Anne Koskiselta, 
anne.koskinen@kosek.fi tai 044 7809241


