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KUNNANVALTUUSTON
kokous maanantaina 14.6.2021 klo 18.30. Koulukeskuksen Perhonsalissa tai mikäli 
koronatilanne sitä sillä hetkellä edellyttää, kokous pidetään Teams-kokouksena.

Kokousta pääset joka tapauksessa seuraamaan suorana internetistä osoitteessa: 
www.perho.com
Esityslista nähtävänä kunnan internetsivulla 10.6.2021 lukien www.perho.com ->
Pöytäkirjat/esityslistat
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla  
to 17.6.2021 lähtien.
Sarita Kirvesmäki / Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Hyvät kuntalaiset,
 
Koronatilanne on huonontunut Keski-Pohjanmaalla todella nopeasti vapun jälkeen. Perustasolta 
siirryttiin nopeasti kiihtymisvaiheen kautta leviämistasolle viikon sisällä. Tämä on hyvä muistutus 
siitä, mitä pahimmassa tapauksessa voi tapahtua, kun ote ikäänkuin ”herpaantuu”. 
 
Perhossa on edelleen todella hyvä tilanne. Alle viiden tartunnan ollaan ja siitä suuri kiitos kaikille 
kuntalaisille. Pidetään tilanne parhaamme mukaan yhtä hyvänä ja koitetaan jaksaa pitää kiinni 
rajoituksista ja suosituksista. 

 
• Käydään ottamassa rokote, kun oma vuoro tulee. 
• Vältetään turhaa matkustamista ja kyläilyä. 
• Muistetaan käyttää maskeja julkisissa paikoissa.
• Muistetaan hyvä käsihygienia.
• Ja mikä tärkeintä, kerrotaan näiden asioiden tärkeydestä myös lapsille kotona.

 
Tämä tilanne ei tule kestämään ikuisesti ja voimme paikallisesti vaikuttaa siihen, miten tilanne 
kehittyy omalla paikkakunnallamme.
 
Jaksetaan vielä yhtä hyvin kuin on jaksettu. Kesäkin on tulossa, josko ehdittäisiin siitä vielä 
nauttimaan rauhallisemman tilanteen vallitessa.
           Terveisin Perhon kunta

Perhossa tällä hetkellä olevat rajoitukset:

• Perhon kunnanviraston ovet ovat suljettuna, viranhaltijat ovat tavoitettavissa puhelimella ja  
sähköpostilla. Tapaamisesta on sovittava etukäteen ko. viranhaltijan kanssa; yhteystiedot  
löytyvät viraston ovesta sekä kotisivuilta www.perho.com

• Perhon kunnanvirastolla on vahva etätyösuositus
• Harrastustoiminta on keskeytetty aikuisilta ja nuorilta
• Liikuntasalit ja kuntosali on suljettu
• Lukio on etäopetuksessa 17.5.- 21.5.
• Kirjasto on suljettuna 19.5. – 1.6. välisenä aikana.
• Yli 12-vuotiailla maskisuositus koulussa sekä koulukyydeissä
• Kokoontumissuositus 19.5.-1.6.:

•  Sisätiloissa: 6 henkilöä
•  Ulkotiloissa: 10 henkilöä

Kuntavaalit 2021 kuulutus ja Perhon kunnassa 13. päivänä 
kesäkuuta 2021 toimitettavia kuntavaaleja varten laadittu 

ehdokaslistojen yhdistelmä sivuilla 8-9.
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Kylätalkkari palvelun muutos Perhossa 2021

Kylätalkkari palvelun tarjontaa on rajattu valtuuston päätöksellä veteraanien lisäksi vain sosiaalisin 
perustein myönnettäväksi. Soite:n alueella jatkossa tämä palvelu on nimeltään Aputyömiestoiminta 

Aputyömiestoiminta

Aputyömiehen palveluja voivat saada Soiten alueella asuvat 75 vuotta täyttäneet, heikentyneen 
toimintakyvyn omaavat ja kotona asuvat henkilöt. Asiakkaalla itsellään tulee olla aputyömies-
tä varten tarvittavat toimivat työvälineet ja tarvikkeet. Aputyömiehen palvelut eivät kohdennu 
asiakkaiden loma-asuntoihin. 

Aputyömies vastaanottaa työtehtävät arkisin (ma- pe) puhelimitse klo 8.00 - 9.00. Kotikäyntien 
pituus on maksimissaan 1½ - 2 tuntia. Palvelu on maksullista ja perustuu Keski-Pohjanmaan sosiaali- 
ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten vahvistamiin maksuihin ja taksoihin. 
Vuonna 2021 hinta on 5,30 €/kerta. 

Aputyömiehen palvelu on 1.6.2020 lähtien tulosidonnainen. Palveluita myönnettäessä 
huomioidaan henkilön tulot ja muu varallisuus. Palvelun mahdollisen myöntämisen tulorajat: 

• yhden henkilön talouden bruttotulot, enintään 1500 euroa/kk 
• kahden henkilön talouden bruttotulot, enintään 2500 euroa/kk  
• kolmen henkilön talouden bruttotulot, enintään 3500 euroa/kk 

Aputyömiehen työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi: 

• pienet korjaustyöt kuten lamppujen vaihto, kaappien korjaus, pienten apuvälineiden asennus, 
pihan siivous, jne.

• pienet maalaustyöt
• kukkapenkkien laitot, puiden pilkkominen
• haravointi, ruohonleikkuu

Palvelua on haettava sähköisellä lomakkeella, joka löytyy mm. Perhon kunnan kotisivuilta.  

Hakemus on siis tehtävä, mutta sen täyttämiseksi voi tarvittaessa pyytää apua vaikka 
• Perhojokilaakson palveluohjaajilta, p. 040 804 5420 tai 
• Senioreiden terveyspisteestä, p. 040 804 5401 (ent. ikäneuvola) 

Hakemuksen palautusosoite löytyy lomakkeen lopusta.

Myöntämisperusteiden täytymisen jälkeen voi olla yhteydessä 
Minna Dahlbacka 050 401 1407 tai minna.dahlbacka@soite.fi

Jos tulorajat ylittyvät, voitte tarkistaa 

• kotitalousvähennyksen  tai 
• yrittäjän tuottamien alvittomien palveluiden mahdollisuuden 
• 4H Yrittäjä: Pihapoika, p. 040 142 2307; nurmikonleikkuta,  

haravointia, puunkantoa yms.
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Varhaiskasvatuksen terveisiä!

Lukuvuosi alkaa olla lopuillaan. On aika kiittää perheitä sujuvasta yhteistyöstä. Osa lapsista siirtyy 
ensi lukuvuonna esiopetukseen, onnea opintielle pienille reippaille lapsille

Varhaiskasvatus on avoinna myös kesäaikana, mutta supistettuna. Varhaiskasvatusta tarjotaan kesä-
päivystysaikana 28.6.-8.8.2021 vain hoitoa todella tarvitseville lapsille. 9.8.2021 toiminta käynnistyy 
taas normaalisti. 

Syyskuussa viikolla 37 (13.9-19.9) varhaiskasvatuksen on tarkoitus muuttaa uuteen Mäntymetsän 
Päiväkotiin. Muistuttaisin vanhempia laittamaan eDaisyn kautta hyvissä ajoin varhaiskasvatushake-
mukset syksyn osalta uusista tulevista hoitolapsista. Suositeltavaa on, että hakemukset jätettäisiin 
neljä kuukautta ennen hoidontarpeen aloituksen. Tästä nettiosoitteesta pääset asioimaan eDaisyyn, 
https://perho.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin. Suoran linkin eDaisyyn löydät myös Perhon 
kunnan nettisivuilta varhaiskasvatuksen alta. Ne lapset, joilla on jo nyt voimassa 
hoitopaikkapäätös, heidän kohdaltaan uutta hakemusta ei tarvitse tehdä. 

Aurinkoista ja iloista kesää jokaiseen kotiin

Saara-Maija Kalliokoski, varhaiskasvatusjohtaja
Puh. 040 076 0472, saara-maija.kalliokoski@perho.com

Perhon Kokkonevan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma nähtävillä

Perhon kunnanhallitus on päättänyt 15.3.2021 (§59) käynnistää osayleiskaavan laadinnan Perhon 
Kokkonevan tuulivoimapuiston osalta. Hanke sijoittuu Perhon kirkonkylän luoteispuolelle. Osayleis-
kaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jonka perusteella 
voidaan myöntää rakennuslupia tuulivoimaloiden rakentamiseksi.

Perhon Kokkonevan tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen kuulutetaan vireille tällä kuulutuksella.

Perhon Kokkonevan tuulivoimahankkeesta on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma (OAS).  OAS:ssa esitetään kaavahankkeen keskeiset tavoitteet, suunnitellut osallistu-
mis- ja vuorovaikutusmenettelyt, laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. OAS on nähtävillä 
6.5.-5.6.2021 välisenä aikana Perhon kunnan internetsivuilla (www.perho.com) sekä Perhon kirjas-
tossa osoitteessa Koulutie 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää tarkistuksia ja täy-
dennyksiä kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat mielipiteet tulee 
toimittaa kirjallisesti Perhon tekniselle lautakunnalle osoitteella:

Postiosoite: Perhon kunta, kirjaamo/tekninen lautakunta, PL 20, 69951 Perho 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@perho.com 
Käyntiosoite: Keskustie 2, 69950 Perho. 

Lisätietoja antavat:   Kaavaa laativa konsultti: 
 
Perhon kunta   FCG Finnish Consulting Group Oy
Keskustie 2, 69950 Perho  Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
  
Alpo Anisimaa   Kristina Salomaa
Tekninen johtaja   FM YKS-588, kaavoituksen projektipäällikkö
puh: +358 40 051 0706  puh: +358 44 298 2006
alpo.anisimaa@perho.com  kristina.salomaa@fcg.fi

Hankkeen YVA-ohjelman sekä laadittavan yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman näh-
tävillä olojen yhteydessä järjestetään yhteinen, kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa hankkeesta on 
mahdollista saada lisätietoja. Yleisötilaisuus on 20.5.2021 klo 17-19. Tilaisuus järjestetään etäyh-
teyksin Teamsin välityksellä. Osallistumislinkki tulee saataville kunnan verkkosivuille 
(www.perho.com) sekä hankkeen YVA-menettelyä koskevalle verkkosivulle www.ymparisto.fi. 
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Perho-Kyyjärvi pyöräilykampanja 1.6. - 8.8.2021

Osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja. Pääpalkintona uusi polkupyörä!  

Osallistujakortteja saatavilla kunnan etuovelta, kirjastolta, kuntosalilta ja 
kunnan nettisivuilta tulostettavana versiona .

Osallistujakortit tulee palauttaa  vapaa-aikatoimelle  15.08.2021 mennessä.
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Perho liikkuu - liikuntahaaste 

• Vapaa-aikatoimi järjestää 1.6-31.7 liikuntahaasteen. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 
100€, 50€ ja 25€ lahjakortit perholaisiin liikkeisiin. Lisäksi osallistuneiden kesken arvotaan (5kpl) 
tavarapalkintoja 

• Liikuntahaasteessa hyväksytään kaikenlainen liikunta (lihaskuntoilu, kestävyysliikunta, urheilu 
ja hyötyliikunta) Kuntohaasteen osallistujakorttiin merkitään päivän aikana liikunnan parissa käy-
tetty aika. Osallistujakortteja saa kirjastolta, kunnantalon pääovilta, kuntosalilta ja kunnan kotisi-
vuilta tulostettavana versiona. Osallistujakortit tulee palauttaa vapaa-aikatoimelle 8.8.2021 
mennessä. 
    

• Haasteen ajatus: Keskiverto aikuinen kävelee tunnissa n. 5.4 km matkan. Katsotaan onnistuuko 
Perho liikkumaan kesän aikana maailman ympäri (40 000km) Muutan suorituskortteihin  
merkityn ajan matkaksi. Katsotaan minne päädytään!   

 Liikunnallisin kesäterveisin: 

 Jaakko Kinnunen  
 Nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri 
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TEINSEN 2
Perhon kirjaston 

Sinisiipi-salissa 2.6. - 6.8.2021

Tapani Hietala

Harrastenäyttelyssä 
öljyväritöitä ja koruja

Kirjasto tiedottaa
Perhon kirjasto on suljettuna 19.5. - 1.6. 
koronarajoitusten vuoksi, mutta Eepos.fi - 
sivuilla voit myös sulun aikana tehdä varauksia, 
uusia lainat, maksaa muistutusmaksut yms. 

Kirjautumiseen tarvitset kirjastokortin 
numeron ja pin-koodin. Varaukset annetaan 
asiakkaille maanantaisin, ole hyvä ja soita 
kirjastoon etukäteen, kun tulet noutamaan 
varaukset p. 040 684 2867 tai 040 684 2868.

Kirjoja saa palauttaa palautusluukkuun 
normaalisti ja viestitellä voi myös sähköpostin 
välityksellä: perhon.kunnankirjasto@perho.
com

Hyvää kesän odotusta!

Kirjastonväki 

Perhossa aloittaa uusia nuorten 
 4H-yrityksiä ja kesäkahvilakin 
avaa ovensa.

Nurkkanikkarit
Liiterit pihaan kuin pihaan! Helposti koottava ja 
kuljetettava kehikko mittatilaustyönä! 
Lähiseudulle myös valmiiksi kasattuna.

Lisätietoja ja hinnat  puh: 040 185 1184

Ilmakuvaus Lampinen
Nyt on mahdollisuus saada kuvia lintuperspek-
tiivistä mm. Kotitaloista, jostain tärkeästä pai-
kasta esim. järvi tai lähimetsä,rakennuprojektit 
ja niiden eteneminen, yritysten esittelyvideot. 
Myös hyvä lahjaidea.

Lisätietoja ja hinnat puh: 040 179 1252

Pihapoika
Nyt on mahdollista tilata nurmikonleikkuta, 
haravointia, puunkantoa ym

Lisätietoja ja hinnat puh: 040 142 2307

Siivous-ja eläintenhoitopalvelu Juudit
Pienet siivoukset ja kotityöt meiltä tai
jos lähdet vaikka lomalle niin lemmikkien hoito 
ja ulkoiluttaminen onnistuu

Lisätietoja ja hinnat puh:040 149 7213

Punaisen tuvan kesäkahvila 
avaa ovensa 15.6

Kasenet tiedottaa

KaseNet Oy nostaa internet-yhteyksien no-
peuksia perholaisilleasiakkailleen.

Nopeuksien nosto on aloitettu Möttösestä 
viikolla 16. Nopeuden nostolla ei ole vaikutusta 
kuukausimaksuun.

Asiakkaat voi halutessaan tilata uuden tuot-
teemme, huippunopean 

KaseNet Rajaton 1000M/1000M yhteyden, 
johon kuuluu Maxivision IPTV-palvelu ja
tarvittavat päätelaitteet.

KaseNet Rajaton - yhteyden kuukausimaksu on 
59€/kk.

Lisätietoja osoitteesta
https://www.kasenet.fi/palvelut/palvelut-yk-
sityisille/internetyhteydet

Asiakkaille lähetetään erillinen tiedote 
nopeudennoston etenemisestä.

Jos sinulla ei vielä valokuituyhteyttä ole, ja asia 
kiinnostaa niin käy täyttämässä Kuitukysely-
lomake osoiteessa www.kasenet.fi
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www.kaseka.fi 
 
VUODEN 2021 PÄÄTUKIHAKU PÄÄTTYY 15.6.2021 
 
Päätukihaku on avattu  Vipu-palvelussa. Hakuaika päättyy 15.6.2021. 

Viljelijätukien vuoden 2021 hakuopas on julkaistu ruokavirasto.fi-sivustolla. Tänä vuonna ei ole suu-
ria muutoksia tukiehtoihin viime vuoteen nähden.

Tukihakemuksia tekevät Perhossa mm. seuraavat neuvojat: 

Finnilä Elina p. 043 8254 283, elina.finnila@proagria.fi 
Harju Sari p. 040 523 4114, sari.harju@proagria.fi 
Kellokoski Mika p. 050 5611 494, mika.kellokoski@gmail.com 
Kivelä Jari p. 0400 316 362, jari.kivela@kase.fi 
Polso Pekka p. 040 523 4112, pekka.polso@proagria.fi
 
JATKOSITOUMUKSIA VOI HAKEA PÄÄTUKIHAUSSA 

Ympäristö- ja luomusitoumukseen sekä ympäristösopimuksiin voi hakea jatkoa päätukihaussa. Sitou-
mukset ja sopimukset, joille haet jatkoa, jatkuvat ennallaan 30.4.2022 asti. 
 
TUKIOIKEUKSIEN VARANTOHAKU VIIMEISTÄÄN 15.6.2021 
 
Tukioikeuksia voi hakea varannosta viimeistään 15.6.2021 lomakkeella 289. Hakemus toimitetaan 
ely-keskukseen. Myöntöperusteet:  
 
• nuori viljelijä; nuoren viljelijän tuen ehdot täyttävä 
• uusi viljelijä; ei harjoittanut maataloustoimintaa aloittamista edeltäneiden 5 vuoden aikana,  

maataloustoiminta aloitettu aikaisintaan v. 2019 
• tilusjärjestelyt 
• LUEL- ja LUTU –viljelemättömyyssitoumusten päättyminen 1.5.2011 – 15.6.2021 
• ympäristötuen 20-vuotisten erityisympäristötukisopimusten päättyminen 
• tuomioistuimen päätös tai viranomaisen hallinnollinen määräys 
• ylivoimainen este 
 
TUKIOIKEUKSIEN SIIRTOHAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 15.6.2021 
 
Tukioikeussiirtolomakkeet 103A ja 103B tulee jättää kuluvalle vuodelle viimeistään 15.6.2021 kun-
nan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 
Siirtolomakkeet on syytä jättää mm. seuraavissa tapauksissa: 
 
- tilalle vuokrataan tai ostetaan peltoa ja peltojen mukana hallintaan tulee tukioikeuksia  
- päättynyttä vuokrasopimusta jatketaan ja tukioikeuksien omistus on siirretty maanomistajalle 
- tukioikeuksia ostetaan tai vuokrataan ilman peltoa

Siirtolomakkeet jätetään luovuttavan tilan kuntaan. Tukioikeuksien tilanne on hyvä tarkistaa jo nyt, 
mutta viimeistään päätukihakemuksen jättövaiheessa. Tukioikeuksien tilanteen näkee vipu-palvelus-
ta kohdasta ”tuet ja tukioikeudet”. 103A-lomakkeen voi tulostaa vipu-palvelusta. 
 
Mikäli tarvitset apua tukioikeustilanteen selvittämisessä tai lomakkeiden täyttämisessä, ota yhteyttä 
maaseutuasiamieheen. 
 
KASVINSUOJELUTUTKINNOT KEVÄÄLLÄ 2021

ProAgria Keski-Pohjanmaalla ei ole koronarajoitusten jatkuessa suunnitteilla yleisiä koulutus- ja tent-
titilaisuuksia 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

KASEKA TIEDOTTAA



PERHOLAINEN   4/2021

KASEKA TIEDOTTAA

Sähköisen kasvinsuojelututkinnon voi suorittaa kahden viikon aikana ostohetkestä. Tentin suoritettu-
asi saat heti tulokset, oletko suorittanut tentin hyväksytysti vai hylättiinkö suorituksesi. Jos tutkintosi 
hyväksytään, saat saman tien käyttöösi tutkintotodistuksen ladattavana pdf-tiedostona suoraan säh-
köpostiisi. 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’.
 
KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTAUKSET 
 
Vuodesta 2021 alkaen kasvinsuojeluruiskut on testattava kolmen vuoden välein. Aiemmin testaus oli 
viiden vuoden välein. Jos vanha viiden vuoden testaustodistus on voimassa vielä tänä vuonna, pitää 
se uusia ennen kuin viisi vuotta tulee täyteen. Tämän jälkeen alkaa uusi kolmen vuoden testausväli. 
 
ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää testauksia mm. seuraavilla paikkakunnilla: 
 
Halsua 10.6. klo 9.15 -10.45 Isokarhun varastoalue 
Perho 10.6. klo 12.00 - 14.30, Perhon Mol, hallin edusta 
Veteli 9.6. klo 9.30 - 10.00 SEOn piha 
Veteli 9.6. klo 10.30 - 12.30 Räyringin tanssilavan piha 
Veteli 9.6. klo 14.30 - 14.45 Pulkkisen kylätalo 
Toholampi 11.6. klo 9.15-11:30 ABC kylmäaseman sorakenttä 
Lestijärvi 11.6. klo 12.30-13.15 Ent. P. Kauppisen huoltoaseman piha 
Kannus 4.6. klo 9.15-15.00 Kannuksen MOL, konehallin edusta 
Ullava 7.6. klo 14.15-15.00 Monitoimitalon piha, Rahkonen 
Kaustinen 7.6. klo 9.15-14.00  Hankkijan piha 
 
Ruiskun testaamisen hinta on 180 € (alv 0 %). 
 
Kasvinsuojeluruiskun testauksen unohtaneiden ruiskut testataan 16.6. ja 17.6. Hintaan lisätään mat-
kakustannukset. Pakottavissa tapauksissa (testaus vanhentunut) voidaan sopia erillinen testauskäyn-
ti tilalle. 
 
Lisätietoja Jouni Huhtalalta, p. 040 512 3703 ja Jarmo Karhula, p. 044 521 2210. 

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 https://hyrra.ruokavirasto.fi/
login.html. 
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
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Oksakosken lähiliikunta-alueen kehittämisen kaikille avoin ideointipalaveri järjestetään 

keskiviikkona 26.5.2021 klo 16-17 Oksakosken koulun pihalla.

Koronarajoituksista johtuen pyydämme ennakko ilmoittautumiset puhelimitse 
Nuoriso ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnuselle numeroon 040 528 9971

Terveisin Perhon kunta
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Katse tulevaisuuteen!

Pirityiset ry on Leader-ryhmä ja maaseudun kehittämisyhdistys, joka
rahoittaa yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita sekä tukee
maaseudun yritystoimintaa. Pähkinänkuoressa Leader on toimintaa,
neuvontaa ja rahoitusta, yhdessä alueemme asukkaiden kanssa. Leader
järjestää tapahtumia, toteuttaa projekteja, kouluttaa ja kertoo mahdollisuuk-
sista sekä rahoittaa asukkaiden omia hankkeita. Kannustamme maaseudun
asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä
synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Neuvomme tuen hakijoita hakemusten valmistelussaja 
hankkeiden toteuttamisessa. Rahoitettavista hankkeista päättää Pirityisten hallitus
kehittämis-strategian ja siihen pohjautuvien valintakriteerien mukaan.

“Maaseudulla, jossa on harrastusmahdollisuuksia, työpaikkoja, palveluja ja yhteistä teke-
mistä, viihtyvät kaikenikäiset asukkaat. Aktiivinen maaseutu houkuttelee myös uusia 
asukkaita ja vapaa-ajan viettäjiä.”

Leader-metodi ohjaa Pirityiset ry:n toimintaa. Kantavana ajatuksena on paikallisen asiantun-
temuk-sen ja osaamisen hyödyntäminen alueen kehittämistyössä. Pirityisillä oma paikallisen maa-
seudunkehittämis-strategia Juurevat kylät, joka on laadittu yhteistyössä alueen asukkaiden ja eri 
toimijoi-den kanssa.

Leader-työ rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta eli maaseutuohjel-
ma-sta. Rahoitus koostuu EU:n, valtion ja kuntien varoista. Pirityiset on yksi Suomen 54 Leader-ryh-
mästä. Koko Euroopassa on yli 2000 Leader-ryhmää.

Toimintaa tehdään ohjelmakausittain ja jokaiselle kaudelle laaditaan kehittäsmistrategia oh-
jaa-maan kehittämistyötä ja rahoituksen kohdentamista. Uuden strategian valmisteluun tarvitsem-
mekaikkien alueen asukkaiden aktiivista osallistumista ja mielipiteitä. Siksi olemme laatineet tä-
mänkyselyn, johon toivomme sinun vastaavan.

Linkki kyselyyn

www.pirityiset.fi
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Yritysten kustannustuki
Kustannustuen kolmas kierros 27.4.—23.6.2021
Kustannustuen kolmas hakukierros järjestetään 27.4.—23.6.2021. Haettavissa olevan tuen tukikausi 
on 1.11.2020–28.2.2021. Tuen vertailukausi riippuu yrityksen ALV-ilmoituskaudesta sekä perusta-
misajankohdasta.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi COVID-19 -pan-
demian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.11.2020–28.2.2021) 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 kolmannella kierroksella tukeen on tehty muutoksia, joilla tukea voidaan myöntää 
entistä joustavammin erityisesti yksinyrittäjille ja pienyrityksille. Yksinyrittäjät ja pienyritykset ovat 
aiemminkin voineet hakea kustannustukea, mutta edellisillä hakukierroksilla on havaittu, että pie-
nimpien yritysten kustannustukihakemuksista on hylätty suuri osa. Pääsyy tukihakemuksen hylkäyk-
selle on ollut tuen jääminen alle 2000 euron alarajan.

Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada kustannustukea. Kustannustukea 
myönnetään vain yhdistyksen/säätiön taloudelliseen toimintaan.

Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan. Jatkossa 
tukea maksetaan vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki olisi laskennallisesti jäänyt alle kysei-
sen summan. Näin tukea voivat saada aiempaa useammat pienyritykset ja yksinyrittäjät, jos muut 
tukiehdot täyttyvät.

Yritys voi hakea kustannustukea, jos sillä on Y-tunnus. Vaatimuksena on myös, että yrityksellä on 
tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa, ja että sen liikevaihto on laskenut yli 
30 prosenttia vertailukauteen nähden.

Lisätietoa: https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustu-
ki/#yleista-tietoa-tuesta_kenelle-tuki-on-tarkoitettu

Hyvä perholainen yrittäjä ja  
yritystoiminnasta kiinnostunut,

Kunnanjohtajan etätreffit 
tiistaina 25.5. klo 18 alkaen Teamsissa. 

Teemana yritysvierailut, mukana 
Katering13: Terhi Riutta ja Katariina Hänninen

 sekä

Perhon eräelämykset: Jorma Koivuniemi
Tervetuloa mukaan!

 
Osallistumislinkin löydät Perhon kunnan kotisivuilta 

www.perho.com/yleinen/etatreffit/


