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Varhaiskasvatuksesta APIP-kerho terveisiä!

Myös ensi lukuvuonna aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa järjestetään 
eskarilaisille, 1- ja 2 -luokkalaisille, sekä tarvittaessa myös muiden 
vuosiluokkien erityisentuen oppilaille. Kerhon tarkoitus on lyhentää 
lapsen yksinoloaikaa kotona mm. vanhempien ollessa töissä. 
Toivon, että perheet, joiden lapsi tarvitsee syksyllä 2021 aamu- ja / tai 
iltapäiväkerhoa, tekisivät eDaisyn kautta APIP-hakemuksen 
(https://perho.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin).

• 1- ja 2-luokkalaisten on mahdollista saada kerhoa klo 7–17 välillä esim. vanhempien töistä joh-
tuen. 

• Esiopetusikäiset lapset (lapset, jotka menevät tulevana syksynä eskariin) voivat saada tarpeen 
vaatiessa täydentävää varhaiskasvatusta myös tuon ajan ulkopuolella. Tästä pyydän olemaan 
yhteydessä, mikäli se ei ole tullut esille vielä esim. esikouluilmoituksesta. 

• APIP-kerhotoimintaa järjestetään sekä Kirkonkylän, että Möttösen koululla.  
• APIP-toiminta on maksullista. Kerho varataan aina ennakkoon. Viimeistään maanantaina  

klo 15 mennessä varataan seuraavan viikon APIP-kerhot. 
• Kirkonkylän koulun APIP-kerho varaukset tehdään APIP-puhelimeen, puh. 0406842862 ja 
• Möttösen koulun APIP-kerho varaukset tehdään eskarin puhelimeen, puh. 0405536614

Huom! Esiopetusryhmä, joka on tulossa uuden päiväkodin tiloihin syyskuussa. Näiden lasten 
APIP-kerhotoiminta järjestetään elokuusta-syyskuuhun Kirkonkylän koululla. 13.9 alkavalla viikolla 
muutamme uuteen päiväkotiin. Tällöin myös esiopetusryhmä siirtyy päiväkodille, ja heidän 
APIP-toiminta / täydentävä varhaiskasvatus järjestetään päiväkodilla.

Olkaa minuun yhteydessä tarvittaessa!

Aurinkoista kesää jokaiseen kotiin!
Ystävällisesti Saara-Maija Kalliokoski 
Puh. 0400760472, tai saara-maija.kalliokoski@perho.com

Kirjasto avoinna kesäaikaan
(2.5 - 30.9.)

Ma klo 10-16
Ti klo 12-19
Ke klo 10-16
To klo 13-19
Pe klo 10-16

Kirjasto suljettu 12.-25.7.

eepos.finna.fi
perhon.kunnankirjasto@perho.com
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Vaikka Koronatilanne on SOITEn alueella ja lähes koko Suomessa hellittänyt 
otettaan sekä sen lisäksi Perho on pysynyt koko tämän vaikean ajan loistavasti 

kuivin jaloin, niin muistetaan kuitenkin vielä olla varovaisia niin 

saadaan kaikille loistokas kesä!
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KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

KYLVÖVELVOITTEET, ILMOITETUN KASVIN MUUTTAMINEN JA MAATALOUSTUKIEN PERUMINEN 

Milloin kylvö on viimeistään tehtävä? 
Kylvä tai istuta kasvit viimeistään 30.6. Kylvöpäivään on kuitenkin poikkeamismahdollisuus: 
• Jos poikkeukselliset sääolosuhteet estävät kylvämisen viimeistään 30.6., kylvä heti olosuhteiden 

salliessa. 
• Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden satei-

den ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt kylvämisen. 
• Voit käyttää apuna virallisia säätilastoja tai ottaa valokuvia lohkon tilanteesta, jolloin voit tar-

vittaessa osoittaa valvontatilanteessa, että kyseessä on ollut märkyydestä johtuva poikkeukselli-
nen sääolosuhde. 

• Poikkeaminen 30.6. viimeisestä kylvöpäivästä koskee viljeltyä maatalousmaata ja viherkesantoja. 

Pitääkö kylvää uudestaan sateiden tai kuivuuden takia? 
Sinun ei tarvitse kylvää uudelleen päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia tai perua kasvin alalta tukia, 
jos olet viljellyt sitä hyvän maatalouskäytännön mukaisesti, mutta sateet tai kuivuus ovat tuhonneet 
kasvuston. Halutessasi voit kuitenkin perustaa kasvin uudelleen. Voit tehdä kasvuston tuhoutumises-
ta ilmoituksen kuntaan. Dokumentoi joka tapauksessa kasvuston tuhoutumiseen johtaneet tapahtu-
mat ja hoida alaa hyvän maatalouskäytännön mukaisesti. 

Kuitenkin talvehtimistuhoista kärsineiden kasvien osalta pääosalla (yli puolet) kasvulohkoa tulee 
kasvaa korjuu- ja markkinakelpoinen kasvusto, jotta koko kasvulohkolle voidaan maksaa ympäristö-, 
luonnonhaitta- ja luomukorvaus. Muussa tapauksessa peru korvaukset tai kylvä uusi kasvi.
Hyvän maatalouskäytännön mukaan sinun on muokattava, lannoitettava ja kylvettävä pelto tar-
koituksenmukaisella tavalla, niin että pellolle on mahdollista saada tasainen itäminen ja kasvusto. 
Maatalousmaan kasvinsuojelusta on huolehdittava ja rikkakasvien leviäminen on estettävä siinäkin 
tapauksessa, jos kasvusto on tuhoutunut. 

Mitä jos lohkolla on eri kasvi kuin minkä ilmoitin? 
Voit muuttaa päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia 15.6. jälkeen, jos 
• olet ilmoittanut hakemukselle kasvin, jota ei tukiehtojen mukaan voi ilmoittaa 
• olet ilmoittanut virheellisen kasvin hakemukselle 
• et ole päässyt kylvämään tukihakemuksessasi ilmoittamaasi kasvia. 

Jos muutat kasvilajeja, huomioi, että kasvulohkon tuki- tai korvaustaso ei voi kasvaa kasvilajin muu-
toksen takia. Korkeampi tuki/korvaus hylätään. 

Poikkeuksellisesti kasvulohkon tuki-/ korvaustaso voi kasvin muuttamisen myötä kasvaa, jos olet 
ilmoittanut päätukihaussa virheellisen kasvin ja virhe voidaan tulkita ilmeiseksi virheeksi.
 
Et saa muuttaa hakemusta, jos sinulle on ilmoitettu valvonnasta tai esimerkiksi ristiintarkastuksen 
perusteella havaitusta hakemuksessa olevasta sääntöjen vastaisuudesta. 
Huomioi kasvin muuttamisessa viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisen vaatimukset. Tilan 
koosta, sijainnista ja tuotantosuunnasta riippuen maatilallasi on oltava 30.6. ja 31.8. välisenä aikana 
viljelyssä tietty määrä viljelykasveja vaadituin prosenttiosuuksin. 

Milloin maataloustukia pitää perua? 
Voit muuttaa päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia vielä päätukihaun jälkeen, joten tukien peruminen 
ei ole aina välttämätöntä. Alla on tilanteita, joissa peruminen kuitenkin tehdään, jos ehto ei täyty. 
Pinta-alaperusteiset tuet voit perua lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella ilmoituksella. Voit perua 
tuen koko peruslohkolta, koko kasvulohkolta tai vain joltain kasvulohkon osalta. Kaikki pinta-alape-
rusteiset tuet on mahdollista perua samalla lomakkeella. 

EU:n suorat tuet ja ohjelmakorvaukset 
Maatalousmaan on täytettävä kaikki tukikelpoisuusehdot koko sen kalenterivuoden (1.1.–31.12.), 
jolta haet tukia. Maatalousmaata ovat pellot, pysyvät nurmet ja laitumet, pysyvät kasvit ja tilapäi-
sesti viljelemätön ala. Maatalousmaan tukikelpoisuusehtoja ovat viljelykelpoisuus, alan säilyminen 
avoimena ja täydentävien ehtojen noudattaminen.
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KASEKA TIEDOTTAA
Kansalliset tuet 

Kansallisten pinta-alatukien eli pohjoisen hehtaarituen, nuorten viljelijöiden tuen ja yleisen hehtaa-
rituen tukikelpoisuusehtoina ovat vain tietyt täydentävien ehtojen vaatimukset, muun muassa suoja-
kaistojen ja pientareiden jättäminen, sängen polttokielto ja hukkakauran torjuminen. Yksittäisissä 
tuissa on lisäksi omia tukikelpoisuusehtoja, joita sinun on noudatettava, jotta tuki voidaan myöntää. 
Esimerkiksi avomaan vihannesten sato tulee korjata, jos olet hakenut pohjoista hehtaaritukea. Loh-
kolle voidaan kuitenkin maksaa pohjoinen hehtaarituki vaikka sadonkorjuuta ei ole tehty, jos sadon-
korjaamattomuus johtuu sääolosuhteista.
 
Voit varmistaa yksityiskohtaiset tukiehdot kunkin tuen kohdalta Hakuoppaasta. Täydentävistä 
ehdoista on kerrottu tarkemmin omassa oppaassaan.

          Maataloustoimisto

Taloustoimisto tiedottaa
 
Hyvä asiakas!

Kuntaan tulee usein virheellisillä viitenumeroilla maksettuja suorituksia, joiden kohdistaminen 
oikeaan laskuun teettää ylimääräistä työtä. Pyydämme teitä käyttämään laskussa näkyvää 
viitenumeroa, sillä vain oikealla viitenumerolla maksu kohdistuu avoinna olevaan laskuunne.
 
eLasku on paperiton vaihtoehto perinteiselle laskulle ja sisältää samat tiedot kuin tavallinen pa-
perilasku. E-laskut lähetetään valmiiksi täytettyinä verkkopankkiisi, jossa vain tarkastat ja hyväksyt 
laskut. 

Tekemällä eLaskusopimuksen omassa verkkopankissasi laskujen maksu helpottuu - sinun ei tarvitse 
syöttää maksutietoja maksaessasi laskuja ja suoritus kohdistuu oikeaan laskuun.
 
Ohjeet eLaskun käyttöönottoon löydät omasta verkkopankistasi.
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Katso ympärillesi – Perhossa on paljon nähtävää

Perhonjokilaakson kuvataidepiiri, jota ohjaa opettaja Olga Melet-Pajuoja Perhosta, on tältä keväältä 
loppumassa, sillä korona-pahus vei taas vielä viimeisetkin kokoontumiskerrat. Kuvataidepiirit toi-
mivat Perhon lisäksi naapurikunnissa, ja suosio on runsasta. Leppoisan torstai-iltaisen harrastuksen 
pariin täällä Perhossa on hankkiutunut parikymmentä lasta ja kymmenkunta aikuista. Tauluja syntyy 
pääasiassa luontoaiheista öljyllä maalaamalla, joku kokeilee joskus akvarelli- eli vesivärimaalausta 
tai vahaliiduilla työstöä. Tarkassa ohjauksessa syntyy tauluja paitsi itsemme iloksi myös muille. Maa-
lauksista koottuja näyttelyitä onkin ollut katseltavissa alueemme kirjastoissa.

Tarkkaavainen ohikulkija on Perhon keskustassa liikkuessaan jo ehkä huomannut kunnanviraston 
päädyssä, jossa kuvataidepiirin työskentelytila Artstudiokin sijaitsee, värikkäät katseenvangitsijat. 
Portaikon ulkoseinään on opettajamme Olga maalannut isokokoisen perhosen, jonka yläpuolella on 
teksti ”Perho” - siinä voit käydä ottamassa itsestäsi tai seurueestasi mukavan muistokuvan. Seinän 
vierustaa ilahduttaa monivärinen Artstudion ”kynäpenkki”, jossa voit istahtaa vaikkapa katselemaan 
Perhonjoen virtausta. Pysäköintitilaa löytyy kunnantalon läheisyydestä. Idea tähän seinämaalauk-
seen tuli ”jostakin”, kunnantoimistosta saatiin ystävällisesti lupa ja maalit; edelleen kunnan on tar-
koitus siistiä näitä muitakin ulkoseinäpintoja ja Artstudion sisäänkäyntiä. Artstudio tulee olemaan 
auki  heinäkuussa yhteisen oppaan kera kotiseutumuseon kanssa. Sisälle kootaan alueen aikuisten 
taidenäyttely; lasten taidenäyttely tulee syyskuussa Perhon kirjastoon.

Ympäristöä tarkkailevina ihmisinä me taideharrastajat haluaisimmekin kehottaa ihmisiä katsele-
maan Perhon keväistä maisemaa ja mielellään osaltaan osallistumaan sen viihtyisyyden kohentami-
seen ja lisäämiseen. Tekojen ei tarvitse olla isoja. Paljonhan meillä jo on. Vieraspaikkakuntalaisten 
tai entisten perholaisten kiitosta on saanut kirkonkylän joenrantamaiseman kaunistaminen ja kasvil-
lisuuden hyvä hoito. Kirkko ympäristöineen on nähtävyys sinänsä.

Siistit asfalttiväylät saatiin uudelle pinnalle viime kesänä. Kiertoliittymä ”Arsin rinki” on tunnettu, 
toinenkin kiertoliittymä keskustassa kaipaisi ilmettä, vaikkapa perhosia kuvaavan teoksen.
Kotoisat punavalkoiset bussipysäkit värittävät 13-tien vartta ja muitakin paikallisteitä – keskeinen 
vanha bussipysäkki Ikiliikun vieressä pitäisi myös vaihtaa yhdenmukaiseen punavalkoiseen.  Lehdon-
sillan kupeeseen tulee taas nuorten kesäkahvilatoimintaa perinteikkääseen Miinan ja Jalmarin Pu-
naiseen tupaan. Sivistystoimen rakennustyömaat myllertävät vielä tovin, mutta aika aikaa kutakin.

Tiesitkö, että kirkonkylän koulua vastapäätä on käyttökelpoinen 
Perhonjoen uimaranta pukukoppeineen? Möttöseen päin 
mentäessä on myös jokiuimaranta sillan vieressä. Möttösen 
koulun viihtyisää pihapiiriä perinnepirtteineen sekä 
Kivijärventien varrelta Jylhän lento-onnettomuuden 
muistomerkkiä, Salmelanharjua, Peuranpolkua ja Koirasalmea 
sopii myös käydä katsastamassa. Kokkolan suunnalla kannattaa 
muistaa Kokkonevan Suomen sodan taistelupaikat Schönemanin 
hauta ja Fieandtin kivi pysähtymiskohteina; niitä onkin 
kunnostettu tämän vuoden aikana. Kaiken kaikkiaan kauniit 
pihapiirit rakennuksineen ja istutuksineen vihertävien vainioiden 
keskellä ovat silmän iloa kenelle tahansa.

Mirja Siironen ja kuvataidepiiriläiset

          Kuvassa Olga Melet-Pajuoja. 
     Art-Studion Kynäpenkki   Kuva: Liisa Harju    
     Kuva: Olga Melet-Pajuoja
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Perhoviikko  
1.8.2021 - 8.8.2021

1.8 alkaa Perhoviikko, joka kestää erilaisine 
tapahtumineen ja tilaisuuksineen 8.8 asti. 

Tarkemmista ohjelma-aikatauluista ja sisäl-
löistä tullaan vielä tiedottamaan Perhonjoki-
laakso-lehdessä, sekä kunnan nettisivuilla ja 
some-kanavilla lähempänä tapahtuman ajan-
kohtaa.  

Jos olet kiinnostunut saamaan omaa toripaik-
kaa rantabulevardille ole yhteyksissä nuoriso- 
ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnuseen, ennen 
juhannusta, p. 040 528 9971.

Tule tapaamaan Perhoviikolla 
työnäytöksiin. Olen paikalla 
koulukeskuksen katoksen 
suojissa tai sateen sattuessa 
kirjaston Sinisiipi-salissa 

to 5.8. klo 12 - 14 ja 
pe 6.8. klo 12-16.

Voit ottaa halutessasi mukaan pienen 
hopealusikan, josta tekaistaan Sinulle 
sormus tai suunnitellaan yhdessä jokin 
muu koru. -Tapani
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Retkibussilla helposti Keski-Pohjanmaan luontoon

KOSEKin hallinnoiman Retkibussi Keski-Pohjanmaa -hankkeen bussiliikenne käynnistyy 28.6.2021. 
Hankkeen tavoitteena on keskipohjalaisten matkailuyritysten kehityksen ja kasvun tukeminen. Hank-
keella pyritään lisäämään keskipohjalaisen matkailun yhteisnäkyvyyttä ja vetovoimaa kehittämällä 
matkailukohteiden saavutettavuutta kestävin ja vastuullisin keinoin retkibussi pilotoinnilla. Tarve 
Retkibussille nousi esiin KOSEKin hallinnoimassa Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa 
II-vaihe -hankkeessa, kun mietittiin miten maakunnan luontoreitistöt ja -kohteet sekä matkailupal-
velut olisivat helpommin saavutettavissa ilman omaa autoa.

Keski-Pohjanmaalla Kokkolan ja Kannuksen saavuttaa helposti junalla, mutta junalta eteenpäin ei 
ole julkista liikennettä sisämaan ja rannikon luonto- ja matkailukohteisiin. Retkibussi tuo ratkaisun 
tähän ongelmaan järjestämällä bussiliikennettä alueen 
retkeilykohteisiin 28.6.-8.8.2021 välisenä aikana. Retkibussi 
helpottaa Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa 
II-vaihe -hankkeessa tuotettujen palveluiden tavoittamista 
ilman omaa autoa.

Retkibussi on helppo, edullinen ja joustava tapa päästä 
tutustumaan Keski-Pohjanmaan ainutlaatuiseen luontoon. 
Matka taittuu mukavasti isolla, ilmastoidulla bussilla. 
Matkustajat voivat hyödyntää Retkibussia myös pyöräilemällä 
kohteeseen ja palaamalla bussilla takaisin. Aikataulut 
mahdollistavat eripituiset perilläolot muutamasta tunnista 
useampaan päivään. Bussiin voi myös hypätä reitin varrelta ja 
tulla Kokkolaan nauttimaan kaupungin ostosmahdollisuuksista. 
Samalla voi ihastella kansallista kaupunkipuistoa ja muita 
nähtävyyksiä.

Aikataulut ja varaukset osoitteessa: www.visitkeskipohjanmaa.fi
Retkibussi Keski-Pohjanmaa rahoitetaan Keski-Pohjanmaan liiton 
myöntämällä EAKR rahoituksella sekä Keski-Pohjanmaan kuntien 
kuntarahaosuuksilla.

Lisätietoja:

Janne Vähäkangas
projektipäällikkö, yrityskehittäjä
janne.vahakangas@kosek.fi
p. 0400 727 099
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KOSEK toivottaa kaikille aurinkoista ja lämmintä kesää!

Palvelemme kesän ajan ensisijaisesti etäyhteyksien kautta. Puhelinpäivystys toimii 
numerossa 06-824 3400 arkipäivisin klo 8-16 välisenä aikana ja chat-palvelua voi käyt-
tää osoitteessa www.kosek.fi. Yrityskehittäjien suorat yhteystiedot löydät osoitteesta 
www.kosek.fi/yhteystiedot

Puhelinpäivystys ja chat-palvelu ovat suljettuna 12.7. – 25.7.2021

Perhon yrityskehittäjä lomalla 28.6. - 6.8.

Hyvä perholainen yrittäjä ja  
yritystoiminnasta kiinnostunut,

Kunnanjohtajan etätreffit 
tiistaina 22.6. klo 18 alkaen Teamsissa. 

Saamme kuulla yritysesittelyt tällä kertaa seuraavilta yrityksiltä:

• Ehta Group Oy (Ehta Sauna) 
• Henri Humalajoki (ent. Hirsituote Humalajoki)
• Wood-Make Center Oy, Sami Kinnunen

Tervetuloa mukaan!
 

Osallistumislinkin löydät Perhon kunnan kotisivuilta 

www.perho.com/yleinen/etatreffit/

Kaipaako tallisi ja varastosi tyhjennystä? Onko pihoillesi jäänyt maatalouskoneita, traktoreita, 

mopoja, autoja, ruohonleikkureita, moottorisahoja tms. seisomaan? 

Jos on ja olet aikonut ne hävittää, niin ota yhteyttä perholaiseen yrittäjään, tehdään reilut kaupat. 

Monipalvelu 
V-M Kalliokoski

p. 0401694368


