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Perhon kunta julistaa haettavaksi
KIRVESMIEHEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN TOIMEN
Hakemukset viimeistään 11.4.2021 klo 12:00 mennessä
Perhon kunnan teknisen toimen kiinteistöhuolto tiimiin, jonka lähiesimiehenä toimii rakennustarkastaja. Huolehdimme kunnan kiinteistöjen ja rakennusten kunnossapito muutos- ja korjaustöistä.
Tehtäviin kuuluu kiinteistöjen ja rakennusten muutos- ja korjaustöitä sekä kunnossapitotehtäviä.
Lisäksi tehtäviin kuuluu kiertävä päivystysvuoro kunnan kiinteistöjen, sekä vesi- ja viemärilaitoksen
asioissa. Päivystyksen aikana edellytämme työntekijän olevan 30min varoitus ajalla kunnan keskustan alueella olevassa kohteessa.
Lisätiedot ja hakeminen: https://perho.com/yleinen/avoimet-tyopaikat/
--KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN KAKSI TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAA TOINTA 9.8.2021 ALKAEN
Hakemukset viimeistään 8.4.2021 klo 12:00 mennessä
Tehtävät sisältävät pääasiassa yläkouluikäisten nuorten kanssa toimimista yleisopetuksen ryhmissä
ja / tai pienluokkaryhmässä. Hakijalta toivomme innokasta ja aktiivista otetta. Tarjoamme mielenkiintoista työtä, mukavia työkavereita ja terveet toimintatilat. Kelpoisuusehtona on koulunkäynnin
ohjaajan ammattitutkinto tai muu alalle soveltuva tutkinto.
Lisätiedot ja hakeminen: https://perho.com/yleinen/avoimet-tyopaikat/
--KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN VIISI TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAA TOINTA 9.8.2021 ALKAEN
Hakemukset viimeistään 8.4.2021 klo 12:00 mennessä
Tehtävät sisältävät pääasiassa alakouluikäisten lasten kanssa toimimista yleisopetuksen ryhmissä ja
/ tai pienluokkaryhmässä. Hakijalta toivomme innokasta ja aktiivista otetta.
Tarjoamme mielenkiintoista työtä, mukavia työkavereita terveet toimintatilat. Kelpoisuusehtona on
koulunkäynnin ohjaajan ammattitutkinto tai muu alalle soveltuva tutkinto.
Lisätiedot ja hakeminen: https://perho.com/yleinen/avoimet-tyopaikat/
--LASTENHOITAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA TOIMI 9.8.2021 ALKAEN
Hakemukset viimeistään 8.4.2021 klo 12:00 mennessä
Tehtävänkuvaan kuuluu tarjota lapselle hänen hyvinvointiaan, kasvuaan ja
kehitystään edistävää ohjausta esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Toimenkuvaan kuuluu aluksi
esiopetusryhmässä sekä aamu- ja iltapäiväkerhossa toimiminen.
Lisätiedot ja hakeminen: https://perho.com/yleinen/avoimet-tyopaikat/
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Varhaiskasvatuksen terveisiä
Perhoon on rakenteilla ihana päiväkoti, Mäntymetsän Päiväkoti, joka on tarkoitus ottaa käyttöön
elo-syyskuussa 2021. Mäntymetsän Päiväkotiin olisi tämänhetkisen suunnitelman mukaan tulossa
kuusi + yksi varhaiskasvatusryhmää, joista yksi on vuorohoitoryhmä. Suunnitelmissa on perustaa
päiväkotiin yksi esiopetusryhmä, johon pääsääntöisesti ohjataan lapset, jotka tarvitsevat täydentävää varhaiskasvatusta.
Varhaiskasvatukseen hakeminen toimintakaudella 1.8.2021-31.7.2022
Varhaiskasvatuspaikkaa 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.
Kesäajan poissaolon ja hoidontarpeen ilmoittaminen
Ilmoitathan lapsesi kesäajan poissaolot ja päivystysajan hoidontarve 9.5.2021 mennessä DaisyNet-palvelussa.
Mikäli esiopetusikäinen lapsi tarvitsee kesäaikana varhaiskasvatusta, pyydän tekemään siitä
eDaisyn kautta varhaiskasvatushakemuksen.
Hoitomaksut
Perhon kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä sähköinen Daisy toiminnanohjausjärjestelmä.
Myös varhaiskasvatuksen laskutus tapahtuu järjestelmän kautta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa Perhon kunta noudattaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia. Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta
toimintavuoden aikana. Varhaiskasvatuksesta perittävää maksua määritettäessä otetaan tuloina
huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa
avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot
sekä verosta vapaat tulot.
Huoltajat voivat ilmoittaa tulotietonsa sähköisesti eDaisyn kautta varhaiskasvatushakemusta tehtäessä tai s-postilla. Ellei tuloselvitystä liitteineen ilmoiteta viimeistään varhaiskasvatuksen alkamiskuukauden aikana, maksupäätös tehdään korkeimman maksun mukaisesti. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä muutoksista perheen tuloissa tai perhekoossa. Tulojen muutos tulee
voimaan sen kalenterikuukauden alusta, kun tieto muutoksesta on ilmoitettu. Mikäli tulotiedot
muuttuvat kesken kalenterikuukauden, ne tulevat voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta.
Maksuun vaikuttavasta hoitotuntimäärän muutoksesta huoltajat ilmoittavat Daisyn kautta, mutta
muutoksen on oltava aina vähintään kolmen (3) kuukauden mittainen.
Varhaiskasvatuksen tiedote 2020-2021, jossa on muun muassa lisätietoa hoitomaksuista ja muista
käytänteistä, löydät seuraavan nettiosoitteen kautta; https://perho.com/ajankohtaista/3298/
Tahdon toivottaa jokaiselle Hyvää ja Aurinkoista Kevättä!
Saara-Maija Kalliokoski
Varhaiskasvatusjohtaja
0400 760 472, saara-maija.kalliokoski@perho.com

PERHOLAINEN 3/2021

JÄTEVESISÄILIÖIDEN TYHJENTÄMISESTÄ
Jätevesilietteen, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi
vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin. Jätevesilietteet umpisäiliöiden jätevedet sekä muut vastaavat lietteet on lähtökohtaisesti toimitettava jätevedenpuhdistamolle. Tietyin ehdoin lietettä voidaan käyttää lannoitteena pellolla, mutta liete tulee
käsitellä kalkkistabiloinnilla.
Lisätietoa mm. jäteveden käsittelystä löytyy jätehuoltomääräyksistä, jotka löytyvät kunnan nettisivulta yhdyskuntatekniikka -osiosta.
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

YKSITYISTEIDEN TALVIAURAUS
Kunta järjestää maksutonta yksityisteiden talviaurauspalvelua kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti. 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
Yksinkertaisimmillaan tiekunnan perustaminen tapahtuu pitämällä järjestäytymiskokous tieosakkaiden kesken, mikäli tieoikeudet löytyvät kiinteistörekisteristä. Tämän lisäksi tarvitsee laatia yksityistielle yksiköintilaskelma, jonka perusteella määritetään kustannustenjako. Tähän liittyen voi kysyä
neuvoa teknisestä toimistosta tai katsoa Metsäkeskuksen tietopaketti youtubesta osoitteessa:
https://www.youtube.com/watch?v=LR3PWzLE2C0&list=PLtMxBepiQsI4ZWvUyPxlsQHo6yre25ufO
Mikäli tieosakkaat eivät yksimielisesti pysty järjestäytymään, voi osakas hakea Maanmittauslaitokselta yksityistietoimitusta. Ohje tähän löytyy Maanmittauslaitoksen sivustolta, osoitteesta: https://
www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/maanmittauspalvelut/yksityistietoimitus
Ja lisänä havainnekuvia, kuinka yksityistie eroaa pihatiestä.
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Kiinteistön rajat katkoviivalla. Pihatien pituus mitataan tien laidasta pihapiirin rajaan. (Mustanuoli)
1. Esimerkki, pihatie: Yleisen tien varrella oleva kiinteistö, jossa ei ole tieoikeutta rasitteena
toisilta kiinteistöiltä. Tien laidasta mitattuna yli 50m pihan rajaan. => voi päästä kunnan aurausalueisiin.

--2. Esimerkki, yksityistie: Yleisen tien varrella oleva kiinteistö, jossa on tieoikeutta rasitteena toisilta kiinteistöiltä.
Tien laidasta mitattuna yli 50m pihan rajaan. => voi päästä kunnan aurausalueisiin jos tiekunta on järjestäyty
nyt.
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3. Esimerkki, pihatie: Yleisen tien varrella oleva kiinteistö, jossa ei ole tieoikeutta rasitteena toisilta kiinteistöiltä.
Tien laidasta mitattuna alle 50m pihan rajaan vaikka talolle olisi yli 50m matkaa. => ei voi päästä kunnan
aurausalueisiin.

4. Esimerkki, yksityistie joka kulkee toisen pihan läpi ja on rasitettuna tieoikeudella takana olevalta kiinteistöltä.
=> voi päästä kunnan aurausalueisiin jos tiekunta on järjestäytynyt. Tässä tapauksessa aurattava alue kulkee
ensimmäisen pihan läpi toisen pihapiirin rajalle.
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KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi
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/ . Nyt voit teettää myös
tuotantoeläinten hyvinvointisuunnitelman.
MELAN HYVINVOINTIWEBINAAREJA MAATALOUSYRITTÄJILLE
Mela järjestää keväällä hyvinvointiwebinaareja maatalousyrittäjille. Lisätiedot ja osallistumisohjeet:
mela.fi/tapahtumat
14.4. klo 13 Parisuhteessa – yksin vai yhdessä?
21.4. klo 13 Ensiapua maatalousyrittäjälle!
TIETOLINKKI-HANKKEEN TAPAHTUMAT
Webinaari tukiasioista ja valvonnan havainnoista
Keski-Pohjanmaalta alustavasti to 15.4.2021 klo 10 - 12
Pohjois-Pohjanmaalta alustavasti pe 16.4.2021 klo 10 - 12
Yhteinen iltatilaisuus alustavasti ti 20.4.2021 klo 18.30 - 20.30
Kyselytunnit tukiasioista
Keski-Pohjanmaalta alustavasti ti 27.4. 2021 klo 10-11
Pohjois-Pohjanmaalta alustavasti ke 28.4.2021 klo 10-11
Tutustu tapahtumiin ja ilmoittaudu sivulla https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat
Tietolinkki-hankkeen Eläinvalvontainfojen kaikki videotallenteet on julkaistu osoitteessa
https://www.kpedu.fi/tietolinkki/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 maatalouden 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 hakamaiden metsittämiseen. Tavoitteena on, että metsitettävillä aloilla edistetään myös monimuotoisuutta
esimerkiksi kasvattamalla useampia puulajeja.
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 kasvattamiseen tai joulukuusiviljelmille. Metsitetyn alueen hoitovelvoite ja metsämaana säilyttämisvelvoite
kestävät kymmenen vuotta. Metsitystukeen liittyviä toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen tukipäätöksen saamista. Lisätietoja osoitteessa https://mmm.fi/metsat/metsatalous/metsat-ja-ilmastonmuutos/joutoalueiden-metsitys.
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KASEKA TIEDOTTAA
KASVINSUOJELUTUTKINNOT KEVÄÄLLÄ 2021
ProAgria Keski-Pohjanmaalla ei ole koronarajoitusten jatkuessa suunnitteilla yleisiä koulutus- ja tenttitilaisuuksia keväälle 2021. Tilanteen normalisoituessa tilaisuuksia voidaan mahdollisesti järjestää
syksyllä.
Tarvitset kasvinsuojelututkinnon, jos
•
•
•

käytät kasvinsuojeluaineita ammatissasi
ostat ammattikäyttöön hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita
käytät biosideja (tuholais- ja jyrsijämyrkkyjä) tilallasi

Kasvinsuojelututkinto on kuitenkin mahdollista suorittaa verkkotenttinä osoitteessa www.proagria.
fi kirjoittamalla hakukenttään ”Kasvinsuojelututkinto”. Tutkinnon hinta on 50 €. Tutkinto on uusittava viiden vuoden välein.
Koronaepidemian vuoksi tentin voi suorittaa poikkeuksellisesti myös suullisena puhelintenttinä.
Ota tässä tapauksessa yhteyttä p. 040 521 1735 ProAgria Keski-Pohjanmaa tai p. 040 5123 703
Jouni Huhtala, jouni.huhtala@proagria.fi
Sähköisen kasvinsuojelututkinnon voi suorittaa kahden viikon aikana ostohetkestä. Tentin suoritettuasi saat heti tulokset, oletko suorittanut tentin hyväksytysti vai hylättiinkö suorituksesi. Jos tutkintosi hyväksytään, saat saman tien käyttöösi tutkintotodistuksen ladattavana pdf-tiedostona suoraan
sähköpostiisi. Hylätyn tentin jälkeen sinulla on kaksi viikkoa aikaa suorittaa tutkinto uudelleen
samalla maksulla.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kasvinsuojelututkinto sisältää seuraavat aiheet:
kasvinsuojeluun liittyvä lainsäädäntö
riskien tunnistaminen ja hallinta
kasvinsuojeluaineiden turvallinen käsittely
integroitu kasvinsuojelu
ruiskujen turvallinen käyttö
kasvinsuojeluaineiden käyttökirjanpito
laittomiin ja väärennettyihin kasvinsuojeluaineisiin liittyvät riskit
biosidit maataloudessa

Tutkintoa varten voit opiskella itsenäisesti esimerkiksi verkkomateriaalin avulla, joka löytyy Tukesin
(www.tukes.fi) sivuilta hakusanalla ’kasvinsuojelututkinto’.
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
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Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen
Stop Syöpä – Stop Cancer -keräys
Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry järjestää myös Perhon alueella Stop Syöpä – Stop Cancer 2021 -keräyksen. Kerättyjä varoja käytetään alueellanne syöpätyön hyväksi: jotta seutunne ihmiset voisivat elää hyvää elämää – syövästä huolimatta.
Perhonjokilaakson syöpää sairastavien ja läheisten kerho toimii Perhon, Vetelin, Halsuan ja Kaustisen kuntien alueilla.
Kerhon pääasiallinen tehtävä on olla kohtaamispaikkana ja tarjota vertaistukea syöpään sairastuneille ja heidän perheilleen. Halsuan alueella keräyksen toteutuksessa avustaa monta kertaa syöpäkeräyksissä mukana ollut Irma Lindfors
ystävineen. Perhon alueella keräyksen toteuttaa Eläkeliitto jakamalla pankkisiirtoja postilaatikkoihin, Kaustisen seudulla
meitä auttavat paikalliset Martat.
Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen Kokkolan neuvonta-asemalla (Mannerheiminaukio 5, toinen kerros) työskentelee kaksi
sairaanhoitajaa, joiden palvelut ovat maksuttomia. Heidän tehtäviinsä kuuluu syöpään sairastuneiden potilaiden neuvonta ja tukeminen, rintaproteesien sovitus rintasyövän sairastaneille, terveyskasvatustyö, tupakkavalistus, luomihuolipäivien järjestäminen, syövän periytyvyyteen liittyvä neuvonta sekä vertaistuen järjestäminen eri muodoissa. Keski-Pohjanmaan alueella toimii myös palliatiivinen sairaanhoitaja, joka palvelee alueen potilaita ja heidän läheisiään elämän
loppuvaiheen hoidossa.
Perinteiset keräysmuotomme, lista ja lipaskeräys eivät toimi varsinkaan näin korona aikoina. Siksi keräämme Perhossa
jakamalla pankkisiirtoja koteihin.
Toiminnanjohtaja Markku Suoranta, puh. 0500 560 151
Puheenjohtaja Liisa Pyykkö-Seppälä, puh. 041 437 3054
Perhon keräyksen yhteyshenkilö Mikko Hänninen

Yleistä keräyksestä:
Pohjanmaan Syöpäyhdistys vetoaa: kaikki apu on nyt tarpeen
Keskeytynyt Stop Syöpä -keräys käynnistyy
Viime vuonna Pohjanmaan Syöpäyhdistys joutui keskeyttämään keräyksen alkuunsa koronarajoitusten takia. Nyt
alueen syöpäpotilaille tarjottavat maksuttomat palvelut ovat vaarassa, vaikka syöpäpotilaiden haasteet ovat
lisääntyneet. Siksi yhdistys käynnistää Stop Syöpä -keräyksen uudelleen.
Pohjanmaan syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Markku Suorannan mukaan yhdistys oli syksyllä 2020 kuilun partaalla. Yhdistystä uhkasi sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen voittovaroista myöntämän avustuksen menetys, joka
mahdollistaa koko vapaaehtoistyön koordinoinnin ja kriisiavun antamisen.
”Vaikka siltä vältyttiin, saimme vain hetken helpotusta. Syöpäpotilaiden palveluita uhkaa yhä vähentäminen, sillä pakon
edessä keinovalikoimassamme on yhä henkilöstön lomautukset, jotka toteutuessaan heikentävät suoraan syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä palveluita.”
Hyvä elämä syövästä huolimatta on Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen tavoitteena. Siksi syöpäyhdistyksen hallitus on linjannut, että syöpään sairastuneiden taloudelliseen tukeen ei tässä vaiheessa kosketa, kiperästä tilanteesta huolimatta.
Ilman lahjoituksia tämä ei olisi mahdollista.
”Maksamme vuosittain yli 130 000 euroa taloudellisina avustuksina syöpäpotilaille erilaisina hoitopäiväkorvauksina ja
erityisavustuksina. Näitä avustuksia varten meillä on käytössä myös erilaisia rahastoja, jotka perustuvat ”korvamerkittyihin” lahjoituksiin. Niistä olemme kovasti kiitollisia”, Suoranta kertoo.
Uudelleen käynnistyvän Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen Stop Syöpä – Stop Cancer -keräyksen keräyskohteet ovat samat
kuin ennen keräyksen keskeytymistä: Syöpäpotilaiden psykososiaalinen ja taloudellinen tuki, alueella tapahtuva palliatiivinen kotisaattohoitotoiminta sekä syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä kriisityö.
”Vetoamme suureen yleisöön saadaksemme tukea asiallemme haastavassa tilanteessa. Kaikki apu alueen syöpään sairastuneille on nyt tarpeen”, Suoranta kiteyttää.
Keräys toteutetaan paikkakuntakohtaisesti kevään 2021 aikana ja keräystapoina ovat sähköiset keräyslippaat, kotitalouksiin jaettavat keräyspankkisiirrot sekä erilaiset tempaukset koronan sallimissa rajoissa. Yhdistys tiedottaa paikkakuntakohtaisesti keräyksen toteuttamisesta.
Lisätietoja keräyksestä: www.stopcancer.fi
Lisätietoja yhdistyksestä: www.pohjanmaancancer.fi
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Hyvä perholainen yrittäjä ja yritystoiminnasta kiinnostunut,

Kunnanjohtajan etätreffit tiistaina 20.4. klo 18 alkaen Teamsissa.
Kehittämistyökalut yrityksille tutuiksi:
Teemana yritysvierailut, mukana
Muoviitala Oy
sekä
Pertti Hämäläinen esittelemässä yritystään
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja näistä työkaluista Perholaisen yritysosiossa.
Osallistumislinkin löydät Perhon kunnan kotisivuilta
www.perho.com/yleinen/etatreffit/
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Kauppojen ylijäämäruoan jakaminen
Perhon 4H ja Perhon Seurakunta vapaaehtoisineen jakaa kaupoista
yli jääviä ruokatarvikkeita perholaisille

maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.
Jos tarvitset tai tiedät jonkun, joka tarvitsee ruoka-apua, ota yhteyttä
alla oleviin henkilöihin:
Tiina Karhulahti, p. 040 732 4117
Else Mäkelä, p. 040 026 1277
Mauri Uusitalo, p. 040 483 8718
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Ajantasaisen SOITEn koronatiedotteen löydät
kunnan kotisivuilta www.perho.com
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Ilmoittautumisaikaa kevään 2021 pitchauskilpailuun pe 23.4.2021 klo 16 asti!
KPK Yhtiöt Oyj, Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Viexpo, Pohjanmaan kauppakamari, Kaustisen Seutukunta ja YritysKannus Oy yhteistyökumppaneineen järjestävät
keväällä 2021 jälleen tapahtuman, jossa voit
PUHUA IDEASI TYNNYRISTÄ ULOS JA MAAILMALLE!
Voita noin 7000e arvoinen raha-, markkinointi- ja lukupaketti bisnesideasi kehittämiseen! *
* Koostuu 4500 eurosta riihikuivaa rahaa, 1900 euron arvoisen voittajalle räätälöidyn markkinointipaketin Creamedialta sekä 400 euron arvoisen tuote/lukupaketin Pohjanmaan kauppakamarilta.
Kilpailun järjestäjä ilmoittaa antamansa palkinnon tulorekisteriin.
Kuinka toimia?
1. Ilmoittaudu ja lähetä ideasi mukaan kilpailuun pe 23.4.2021 klo 16 mennessä!
2. Kuusi parasta ideaa valitaan finaaliin!
Finaali järjestetään online-tapahtumana pe 7.5.2021 klo 9 – 13.
Finalisteille ilmoitetaan henkilökohtaisesti!
Lisätietoja kilpailusta:		

www.tervatynnyri.fi

Daniela Mårtenson
TKI-päällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
+358 40 653 2882
daniela.martenson@centria.fi
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