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kon maanantaita.  
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KUNNANVALTUUSTON 
kokous maanantaina 18.10.2021 klo 18.30 Keskuskoululla Perhonsalissa
Esityslista nähtävänä kunnan internet-sivulla 14.10. lukien www.perho.com ->  
Pöytäkirjat/esityslistat

Kokousta pääset seuraamaan suorana internetistä osoitteessa: www.perho.com
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan  
nettisivuilla to 21.10.2021 lähtien.
Pekka Riihimäki
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kunnantuvan kuulumisia

Syksy on saapunut ja luonnon väripaletti on kauneimmillaan myös meillä Perhossa. Nautitaan tästä luonnon 
värikylläisestä ympäristöstä, se ei maksa mitään, mutta tuottaa paljon iloa.

Hyvin on käynnistynyt myös uusien päätöksentekotoimielimien työskentely. Pientä haastetta on aiheuttanut 
sähköisten kokousjärjestelmien käyttöönotto, koska laitetoimitus viivästyi, eikä Ipad-laitteita pystytty luo-
vuttamaan luottamushenkilöille suunnitellussa aikataulussa. Ensimmäisten kokousten järjestelyt toteutettiin 
”vanhaan malliin” tulostamalla kokouskutsut ja oheismateriaali paperisina versioina ja ne myös toimitettiin 
luottamushenkilöille valmistelijoiden toimesta, koska postin kulku nykyisin ei takaa riittävää nopeutta. Nyt 
luottamushenkilöt, lukuun ottamatta teknistä lautakuntaa, ovat laitteensa saaneet ja hekin saavat ne seuraa-
vassa kokouksessaan. Koronan on sanottu aiheuttaneen valtavan digiloikan julkisellakin sektorilla, mutta vas-
ta kokousasiakirjojen tulostaminen ja toimittaminen osoitti sähköisten järjestelmien säästävän myös paljon 
työtä.  

Syksyn aikana kunnassa ja myös seurakunnassa on aiheuttanut paljon harmia tapahtunut ilkivalta. Paikkoja 
rikotaan, parkkipaikkoja, ulkoilualueita ja nurmikoita rällätään autoilla, mopoilla, mönkijöillä ja traktoreilla 
montuille ja urille. Vahingontekoja tapahtuu kouluaikoina, iltaisin ja viikonloppuisin. Kunnan omistamissa kiin-
teistöissä on melko kattava, tallentava kameravalvonta ja usein saamme yhteydenottoja myös kuntalaisilta. 
Liikenteen häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisyyn hankitut, niin ikään tallentavat, liikennekamerat ovat olleet 
muutaman viikon toiminnassa ja niiden vaikututtavuutta seurataan. 

Ilkivallan ja muun omaisuuden tuhoamisen osalta poliisin suositus on, että niistä tehdään aina rikosilmoitus, 
jossa vaaditaan tekijälle/tekijöille rangaistusta ja vahingon korvausta. Näin myös tulemme tekemään, riippu-
matta siitä tapahtuuko ilkivalta alaikäisten toimesta, jolloin vanhemmat vastaavat syntyneistä vahingoista 
ja seurauksena on myös lastensuojeluilmoitus tai täysi-ikäisten toimesta, jolloin tekijä/tekijät itse vastaavat 
aiheuttamastaan vahingosta. Kunnan näkökulmasta tässä kuluu paljon turhaa työaikaa ja aiheutuu myös 
kustannuksia, jotka vaikuttavat muihin kunnan palveluihin. 

Mieleen on tullut, että kuinka paljon olemme valmiita katsomaan näitä törttöilyjä läpi sormien, selittelemällä 
itselle ja muille, että näitä joskus, jossain iässä, tekemisen puutteesta, kavereiden puutteesta, masentuneena 
tulee joidenkin toimesta tehtyä. Vaikuttaa, että vuosi vuodelta enemmän kuvitellaan, että katsomalla sivusta, 
näyttämällä, että ilkivallalla ei ole merkitystä vain pahennetaan tilannetta, se ja sen aiheuttamat kustannuk-
set hyväksytään. Kyllä ne kuitenkin tosielämässä ovat jonkun kuntalaisen tai meidän kuntalaisten yhteisestä 
kassasta pois. Perho on pieni yhteisö, olisiko yhteisöllisyys, tukien ja kannustaen mutta myös valvoen, meidän 
vahvuutemme?

Aurinkoista syksyä kaikille kuntalaisille.

  Lauri Laajala  Alpo Anisimaa  Anni Riihimäki  Arja Lindbom
  kunnanjohtaja  tekninen johtaja vs. sivistysjohtaja taloussihteeri
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RUUNAKANKAAN POLTTOPAIKKA

Ruunakankaan puutarhajätteen polttopaikalle voi vielä tuoda syksyn aikana puutarhajätettä. 
Sallittuja ovat siis kasviperäiset jätteet jotka voidaan polttaa (lehdet, heinät, oksat ja risut).

Muiden jätteiden alueella heittäminen on kielletty. Lisäksi puutarhajäte kasaa ei saa polttaa ilman 
valvontaa. Alueella on tallentava videovalvonta. Sääntöjen rikkojat ilmoitetaan poliisille ympäristön 
roskaamisesta ja ovat korvausvelvollisia, jos palokunta joutuu sammuttamaan luvattoman polton.

TEKNINEN TOIMI

ILMOITTAUTUMINEN KRIISIVIESTINTÄKETJUUN
 

Perhon kunnassa on otettu osaksi kriisiviestintää Telia Contact SMS – massaviestinlähetys, jolla 
pystytään kohdentamaan kriisi-ilmoitus tietylle ryhmälle, jota kriisi koskee. 

Kyse voi esimerkiksi olla vedenjakelun- tai sähkökatkos.

Jos haluat osaksi kriisiviestintäketjua, käy täyttämässä lomake www.perho.com - sivuilla.

KUTSU PAIKALLISPARLAMENTTIIN

Uuden valtuustokauden alkaessa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja aloittavat 
uuden keskustelufoorumin, jonka tarkoituksena on mahdollistaa avoin keskustelu kunnan johdon ja 
kuntalaisten välillä. Paikallisparlamentin tavoitteena on lisätä kuntalaisten mahdollisuutta osallistua 
julkiseen keskusteluun kuntalaisia koskevissa ajankohtaisissa asioissa. Jokaiselle paikallisparlamen-
tille annetaan teema, mutta avoimeen keskusteluun kuuluu, että myös muita ajankohtaisia asioita 
voidaan nostaa esille. 

Seuraava Paikallisparlamentti, jonka teemana on ”Palvelut Perhossa” järjestetään yhdistysten ja 
kunnan yhteisillä Joulumarkkinoilla lauantaina 27.11.2021 Perhon seurojentalolla. 

Tule vaihtamaan ajatuksia paikallisista palveluista ja niiden kehittämistoiveista luottamushenki-
löiden, viranhaltijoiden, yrittäjien ja muiden kuntalaisten kanssa.

Ilmianna virhe osoiterekisterissä!
 
Valtuustoaloitteen mukaisesti tekninen toimi käynnistää osoitetietojärjestelmän tarkastuksen.

Ilmoita tiedossasi oleva virhe tai puute osoitetietojärjestelmässä suoraan kunnan tekniseen toi-
meen tai ilmoita perhon kunnan sivuilla olevalla lomakkeella www.perho.com 

Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 0400 510 706, alpo.anisimaa@perho.com
Rakennustarkastaja Jyri Harju, p. 040 848 8243, jyri.harju@perho.com

Tiedossa olevat virheet ovat:

• Kokkolantie / Oksakoskentie
• Koivukoskentie numerointi
• Ruuhilammentie nimeämättä
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Perhon kunnankirjasto Perholinna tiedottaa

Perhon kirjasto siirtyy jälleen talviajan aukioloihin:

Ma ja ke klo 10 - 16
Ti   klo 12 - 19
To ja pe  klo 13 - 19

NÄYTTELYT

Näyttelyitä järjestetään Sinisiivessä, aulatilassa ja kirjastosalin perällä

• Perhon taidepiirin lasten taidenäyttely 8.10. saakka / Sinisiipi
• “Siivet” : lankaa, värejä ja mielikuvia. Hanna Harjun käsityö- ja taidenäyttely 14.10. - 

10.12./ Sinisiipi
•  “Kukat” : Minna Ventilän maalauksia 30.9. saakka / Kirjastosali
• “Suomeni” : Heikki Holtin valokuvataidetta 7.10. - 10.12. / Kirjastosali
• “Entisajan emäntien elämää” : näyttelyssä valokuvia ja erilaista rekvisiittaa kuvaa-

massa naisten töitä entisaikaan / Aula
• “ Sotavuosien muistot elävät “ : asepukuja, kirjallista ja videomateriaalia, valokuvia, 

kunniamitaleja ym. 23.11.2021 - 28.1.2022 / Aula

Lottadokumentti “VIIMEINEN TESTAMENTTI”.
Paikka: Perhon kirjaston Sinisiipi.  

tiistaina 23.11. klo 18:00  

Sotakamreeri, tuottaja Raimo Salo 
esittää haastatteluista ja muusta materiaalista 
Lotta-Svärd-järjestön sekä Lottamuseon kanssa 

yhteistyöllä tehdyn dokumentin. 

Järj. Perhon kirjasto ja kulttuuritoimi.  Vapaa pääsy! Tervetuloa!

Juhamatin konsertti ” ELÄMÄ ON HYVÄÄ”
Paikka: Perhonsali

torstaina 25.11. klo 19:00 

Kauneimmat rakkauslaulut. Pianistina Rami Loukola.  

Järj. Perhon kulttuuritoimi. Vapaa pääsy! Tervetuloa!
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KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS VIIMEISTÄÄN 28.10.2021 

Voit tehdä ympäristökorvauksen syysilmoituksen Vipu-palvelussa tämänhetkisen tiedon mukaan 
20.9.2021 alkaen. Ilmoitus koskee lohkoja, joilla toteutat toimenpidettä

• peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys.

Jos olet levittänyt lantaa tai lannoitteita ja haluat toimenpiteestä korvauksen, tee ilmoitus myös 
toimenpiteistä

• lietelannan sijoittaminen peltoon
• ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

Huomaa, että ilmoitusaika päättyy torstaina 28.10.2021!

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 
Tilojen, jotka ovat valinneet ympäristökorvauksen lohkokohtaiseksi toimenpiteeksi ’peltojen tal-
viaikainen kasvipeitteisyys’, tulee ilmoittaa väh. 20 % sitoumusalasta kasvipeitteiseksi sekä koh-
dentamisalueella että muulla alueella, jos tilalla on sitoumuslohkoja molemmilla alueilla. Perho 
kuuluu muuhun alueeseen, samoin mm. Halsua ja Lestijärvi. Kohdentamisalueeseen kuuluvat mm. 
Kaustinen, Veteli, Kannus, Toholampi, Reisjärvi, Vimpeli ja Alajärvi. 

Kasvipeitteisyyteen kelpaavat (aito): 

• nurmet, jotka säilytetään tuhoamatta kevääseen, ml. yksivuotiset nurmet ja ruokohelpi 
• monivuotiset puutarhakasvit ja kumina 
• viljan, öljykasvien, tattarin, siemenmausteiden ja kuitupellavan sekä härkäpavun, herneen ja 

lupiinin sänki ja suorakylvö sänkeen 
• kerääjäkasvit, jos kasvusto säilytetään kevääseen (huom. esim. viljan sänki täyttää kasvipeit-

teisyyttä, vaikka kerääjäkasvi on tuhottu) 
• syyskylvöiset kasvit 
• keväällä korjattava pellava ja hamppu 
• sänki- ja viherkesanto 

Kasvipeitteisyyteen ei kelpaa kemiallisesti tuhottu nurmi. 

Kasvipeitteisyyttä ei kelpaa täyttämään suojavyöhyke, monivuotinen ympäristönurmi, luonnonhoi-
topeltonurmi, viherlannoitusnurmi, monimuotoisuuspellot tai alue, jolla on toteutettu orgaanisen 
katteen käyttö puutarhakasveilla - toimenpidettä. 

Kasvipeitteisyyteen ei myöskään kelpaa edellisten kausien erityistukisopimusalat: ravinnekuormi-
tuksen tehostettu vähentäminen, suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito tai turvepeltojen pitkä-
aikainen nurmiviljely. 

Korvauksen määrä 

Korvausta maksetaan sen mukaan, kuinka suuri osa alasta on kasvipeitteinen ja sijaitseeko ala koh-
dentamisalueella vai muulla alueella. Toimenpiteestä ei makseta ympäristökorvausta, jos tila on 
vapautettu viherryttämistuessa monipuolistamisvaatimuksesta.

Taulukossa on kasvipeitteisyyden prosenttirajat ja rajan mukaan maksettava korvaus (€/ha).  
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KASEKA TIEDOTTAA
Lietelannan sijoittaminen peltoon ja ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 

Korvausta maksetaan enint. 80 % sitoumusalasta. 

Lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpiteessä tehdään selvitys käytetystä lannanlevityskalus-
tosta. 

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen –toimenpiteessä tulee ilmoittaa lannoitteen 
kuiva-ainepitoisuusprosentti (vähintään 20 %) sekä lannan tai lannoitteen tai muun toimenpitees-
sä hyväksyttävän materiaalin luovuttajan nimi ja tilatunnus. 

Jos vastaanotat lantaa tai lannoitteita, toimita molemmista lantatoimenpiteistä erillisenä liitteenä 
luovutussopimus, maksukuitti, rahti- tai kuormakirja, josta selviää materiaalin hankinta ja määrä. 
Voit tehdä ilmoituksen esim. lomakkeella 465L. 
Liitteen voit palauttaa Vipu-palvelun kautta tai paperiliitteenä kuntaan viimeistään 28.10.2021.

Vähennä lantatoimenpiteeseen ilmoittamaasi peruslohkon ajaa lannoittamattoman suojakaistan 
verran.

Syyskuun alusta alkaen tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa levitettävän 
liukoisen typen määrä saa olla enintään 35 kg/ha. 

MYÖTÄTUULTA TUOTTAJALLE 2 -HANKE, MAATALOUSYRITTÄJIEN HYVINVOINTIHANKE 

- Tavoitteena maatalousyrittäjien hyvinvoinnin edistäminen 
- Auttaa erilaisissa haasteellisissa ja elämää jollain tapaa kuormittavissa tilanteissa 
- Hankkeen kautta haetaan Melan ostopalvelusitoumuksia asiantuntijapalveluihin 
- Yhteystiedot Suvi Lempiälä p. 040 9209 863, suvi.lempiala@mtk.fi 

Muista hakea myös tuettuja lomia www.mthl.fi . Suvi auttaa lomien haussa. 

LANNAN LEVITYS SYKSYLLÄ 

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta 
maaliskuun loppuun. 

Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, 
joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääo-
losuhteen vuoksi. Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden 
runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen 
viimeistään lokakuussa. 

Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. 

Pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan vuorokau-
den sisällä levityksestä, lukuun ottamatta levitystä kasvustoon letkulevittimellä tai hajalevitykse-
nä. 

Kasvipeitteisenä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa ja orgaanista lannoitevalmistetta saa 
syyskuun 15. päivästä eteenpäin levittää vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syksyllä kylvettävän 
kasvin kylvöä edeltävä lannan levitys. 

Lannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin vyöhykkeellä ve-
sistöstä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden pintalevitys on kielletty, ellei peltoa muokata 
vuorokauden kuluessa levityksestä. Edellä mainitut lannoitus- ja pintalevityskiellot eivät kuitenkaan 
estä kotieläinten laiduntamista kyseisillä alueilla. 

Peltolohkon osilla, joiden kaltevuus on vähintään 15 prosenttia, lietelannan, virtsan ja nestemäis-
ten orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen muulla tavoin kuin sijoittamalla on aina kielletty. 
Kalteville peltolohkon osille levitettävät muut lannat ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava 
maahan kahdentoista tunnin sisällä levityksestä. 

Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä maaston korkeus-
suhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30–100 metrin levyinen vyöhyke, jota 



PERHOLAINEN   8/2021

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. lo-
pullinen 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. 

ELÄINTENPITÄJÄ- JA PITOPAIKKAREKISTERIN SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU JULKAISTU 

Ruokavirasto on avannut eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asiointipalvelun maa-
nantaina 23.8.2021. Asiointipalvelun avulla toimijat pystyvät itse tekemään ilmoitukset eläinten 
pitopaikoista, eläintenpidosta sekä haaskapaikoista. Ruokavirasto kannustaa toimijoita kirjautu-
maan palveluun ja tarkistamaan pitopaikka- ja eläintenpitotietojensa ajantasaisuuden. Sovelluk-
seen kirjaudutaan osoitteessa epr.ruokavirasto.fi .

Pitopaikkojen rekisteröintivelvollisuus koskee kaikkia maaeläinten pitopaikkoja, lukuun ottamatta 
kotitalouksissa pidettäviä lemmikkieläimiä tai eläinlääkärien vastaanottoja. Pitopaikat tulee rekis-
teröidä, vaikka eläimiä pidettäisiin harraste-eläiminä tai lyhytaikaisesti.

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin asiointipalveluun kirjaudutaan tunnistautumalla suomi.fi-pal-
velun avulla esimerkiksi pankkitunnuksilla.

Lue lisää:

• Lisätietoa Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteristä
• Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin ohje
• Eläinsuojelulain mukainen ilmoituksenvarainen eläintenpito
• Sivutuotteiden käyttö luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa

          Maataloustoimisto

4H-kerhot ovat alkaneet.
Maanantaisin Möttösen liikuntakerho 

eskari - 2.lk       klo 18-19 
       3. - 6.lk       klo 19-20 

Ohjaajina Veera Vikman ja Veera Nukari.

Torstaisin Möttösen 4H-monitoimikerho 
eskari - 2.lk klo 16-17 

ohjaajana Minea Huttunen

Torstaisin Kirkonkylän liikuntakerho 
eskari - 2.lk   klo 15-16

                    3lk - 6lk   klo16-17

  Myöhemmin on tulossa kepparikerho sekä metsäsalapoliisikerho.

Tervetuloa uudet sekä vanhat kerholaiset.
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Kirpputori- ja suoramyynti tapahtuma Perhon Seurojentalolla 
kerran kuukaudessa.

 
La 30.10.2021 klo. 10.00 -14.00

La 27.11.2021 klo. 10.00 -14.00 Jouluriehan yhteydessä.

Joulutauko

Tulevana vuonna 2022, tapahtuma järjestetään aina kuukauden viimeinen lauantai, 
tarkennetaan myöhemmin.

 
Pöytämaksu 10 e. Varaukset, Tarja Huopana 040 71 66 543
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Hallitukset töihin - varaa aika maksuttomaan nykytilan analyysiin

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

Varaa nyt oma tapaamisaikasi yritykselle maksuttomaan hallitustyöskentelyn ja yrityk-
sen nykytilan analyysiin, mikäli hallitustyöskentelyn kehittäminen kiinnostaa.

Asiakkaita voivat olla esim. yritykset, joilla hallitus toimii vain muodollisesti, muutos-
haasteiden edessä olevat yritykset, potentiaaliset kasvuyritykset jne.

Hallituspartnerit Pohjanmaa ry:n Hallitukset Töihin! aktivointihanke toimii Keski-Poh-
janmaan ja Kalajokilaakson alueella. Hankkeen kohderyhmää ovat kehitys ja kasvu-
haluiset yritykset, joita hanke voi auttaa hallitustyöskentelyn käynnistämisessä.

Hanke on Liikesivistysrahaston rahoittama kampanja, jota vetää Hallituspartnerit 
Pohjanmaa yhteistyössä Kokkolanseudun Kehitys Oy:n, Pohjanmaan Kauppakamarin 
ja Keski-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa. Hankkeen tuottama palvelu on yrityksille mak-
sutonta lukuun ottamatta mahdollisia hallitusjäsenten hakuihin liittyviä toimeksianto-
maksuja, joista sovitaan erikseen.

Ota yhteyttä KOSEKin yrityskehittäjä Janne Vähäkankaaseen ja sovi tapaamisaika!

Yhteystiedot:
Janne Vähäkangas
0400 727 099
janne.vahakangas@kosek.fi

tai Perhossa

Anne Koskinen
yrityskehittäjä
anne.koskinen@kosek.fi
044 780 9241

Hyvä perholainen yrittäjä ja  
yritystoiminnasta kiinnostunut,

Kunnanjohtajan etätreffit 
torstaina 14.10. klo 18 alkaen Teamsissa. 

Yritysesittelyssä:

Kauppaa Möttösen kylällä vuodesta 1931

 
Osallistumislinkin löydät Perhon kunnan kotisivuilta 

www.perho.com/yleinen/etatreffit/


