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Toimitus: Toni Varila 
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Taitto: Toni Varila  
Aineiston lähetys: perholainen@perho.com, 
vähintään viikko ennen seuraavan julkaisuvii- 
kon maanantaita.  
Painopaikka: Painolampi Ky
Jakelu: Markku Göös

KUNNANVALTUUSTON 
kokous maanantaina 14.2.2022 klo 18.30 Keskuskoululla, Perhonsalissa.
Esityslista nähtävänä kunnan internet-sivulla 10.2. lukien www.perho.com ->  
Pöytäkirjat/esityslistat

Kokousta pääset seuraamaan suorana internetistä osoitteessa: www.perho.com
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan  
nettisivuilla to 17.2.2022 lähtien.
Pekka Riihimäki
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

KUTSU PAIKALLISPARLAMENTTIIN

Paikallisparlamentti on kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Louhulan ja kunnanjohtaja Lauri 
Laajalan järjestämä keskustelufoorumi, jonka tarkoituksena on mahdollistaa avoin keskustelu kunta-
laisten ja kunnan johdon välillä. Tavoitteena on lisätä kuntalaisten mahdollisuutta osallistua julkise-
en keskusteluun heitä koskevissa ajankohtaisissa asioissa.

Koronatilanteesta johtuen vuoden 2022 ensimmäinen Paikallisparlamentti toteutetaan Teams -yh-
teydellä tiistaina 15.2.2022 klo 16:00 – 17:30. 

Vuoden ensimmäisen Paikallisparlamentin aiheena on kunnan vapaa-ajan palvelut ja erityisesti uusi 
liikuntahalli, jonka suunnittelu on käynnistymässä.

Osallistumislinkki löytyy Perhon kunnan kotisivuilta: https://perho.com/yleinen/parlamentti/

Tervetuloa kertomaan omat näkemykset ja toiveet tulevan liikuntahallin toiminnoille ja 
palveluille.

Matti Louhula  Lauri Laajala
Kunnanhallituksen pj. Kunnanjohtaja
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TALVIAURAUKSEN TOIMENPIDERAJAT YKSITYISTEILLÄ

Kunnan aurausalueisiin hyväksytyt yksityistiet kuuluvat talviaurauksessa kunnossapitoluokkaan 2. 
Toimenpideraja tien auraukselle on 6 cm lunta ja 5 cm loskaa. Toimenpiderajat on ilmoitettu keski-
määräiselle lumen paksuudelle, eli paikoin voi lunta olla enemmänkin, ellei se haittaa kulkemista. 
Aurauksen toimenpideaika on tarpeen syntymisestä 6 tuntia kuitenkin siten, että auraus on illan tai 
yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 8.00 mennessä. 

Tekninen toimi 

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2022-2023 
tulee tehdä sähköisesti eDaisyssa 7.3.2022 mennessä. 

Ilmoittautumislinkki eDaisyyn löytyy Perhon kunnan kotisivuilta, varhaiskasvatuksen alta. 

https://perho.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin 

Esiopetusikäisellä lapsella on mahdollisuus täydentävään varhaiskasvatukseen esiopetuspäivän 
lisäksi (aiemmin ollut apip-kerho koululla). Täydentävä varhaiskasvatus on maksullista. Maksu 
määräytyy perheen tulojen mukaan. Täydentävään varhaiskasvatukseen ilmoittautuminen tapahtuu 
samalla lomakkeella eDaisyssä esiopetusilmoituksen kanssa.
 
Syksystä 2022 alkaen esiopetusikäisten täydentävä varhaiskasvatus järjestetään Mäntymetsän 
päiväkodilla. Mikäli lapsi tarvitsee aamuhoitoa, vanhempi tuo lapsen päiväkotiin. Päiväkodilta lapsi 
kuljetetaan koululle esiopetuksen alkaessa. Mikäli lapsi tarvitsee hoitoa esiopetuspäivän jälkeen, 
hoito järjestetään päiväkodilla, vanhempi hakee lapsen päiväkodilta. Esiopetus päivän jälkeen lapsi 
kuljetetaan päiväkodille.

”Varhaiskasvatuslain mukaan esiopetusikäisellä lapsella on oikeus saada osa-aikaista varhaiskasva-
tusta, jos siihen on tarvetta huoltajien työssä käynnin, opiskelun tai lapsen tarvitseman tuen takia. 
Päiväkotien varhaiskasvatuksessa toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista tavoitteellista 
toimintaa, jota toteutetaan myös täydentävässä varhaiskasvatuksessa. Päiväkodilla lapsiryhmäkoot 
on säädetty lailla.” 

Esiopetus järjestetään Kirkonkylän ja Möttösen kouluilla. Kuljetusetu koskee myös esiopetuksessa 
olevia oppilaita kotoa tai hoitopaikasta suoraan esiopetuspaikkaan, ja esiopetuksesta suoraan kotiin 
tai hoitopaikkaan. Etuus ei koske kodin ja hoitopaikan välistä matkaa.

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

Perhon Martat toivottaa valoisia alkuvuoden päiviä 2022! 
Kunhan korona-rajoitukset hellittävät, toimintamme käynnistyy suunnitelluilla kuukausitapahtumilla. Vuoden 
2022 Martta-teemana on Kohtaaminen ja yhdenvertainen arki. Seuraa ilmoitteluamme kuntatiedote Perho-
laisessa ja Perhonjokilaakson yhdistyspalstalla. Vuosikokous pidetään näillä näkymin laskiaistiistaina 1.3.

Martta-jäseneksi voit liittyä ottamalla yhteyttä puheenjohtajaan tai 
sihteeriin tai Marttaliiton kotisivuilla Liity Marttoihin -ohjeen mukaan. 

Mirja Siironen, pj. (040 5592642 mirja.siironen@gmail.com), 
Katri Haukilahti, siht. (0503489135 katri.haukilahti@pp1.inet.fi ). 

Hallituksessa toimivat Anna-Liisa Kellokoski, Leena Koivukoski, 
Anita Ovaskainen ja Marja-Liisa Tiala. Rahastonhoitajana on Seija Heinola.
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Perhon siirtolaisuushanke

Siirtolaisuustiedon keräyshanke (2021-2023) on käynnissä Perhossa ja Perhonjokilaaksossa.
Tarkoitus on kerätä talteen kaikkea mahdollista siirtolaisuuteen liittyvää - tekstejä, sukutietoja, 
muistelmia, lehtileikkeitä, valokuvia, kortteja, kirjeitä, esinekuvia - Amerikan, Kanadan, Australian ja 
Ruotsin perholaisista siirtolaisista. Näistä voidaan koota myöhemmin tallenne tai julkaisu.

Tarvitaan joka kylältä toimijoita haastattelemaan ihmisiä, keräämään ja kirjaamaan talokohtaisia 
tietoja muuttajista, palaajista ja edelleen muualla asuvista. Jo nyt voi lähettää aiheeseen liittyviä 
kysymyksiä tai jo omaa valmista materiaalia osoitteeseen perhonsiirtolainen@gmail.com.  
Myös kotisivuilla https://keskipohjanmaansiirtolaisuus.wordpress.com/ on runsaasti
hankkeeseen liittyvää tietoa ja oppaita.

Tule mukaan jo pian parikymmenpäiseen porukkaamme! Seuraava siirtolaisuuspalaveri on kirjaston 
Sinisiivessä 24.2.2022 klo 18.00.

Outi Leväniemi, yhdyshenkilö maakuntaan puh. 040 0726577
Mirja Siironen, kotiseutuyhdistyksen pj.   puh. 040 5582642

LASKIAISTAPAHTUMA 
Oksakosken koululla 27.2 klo 10.00

Oksakosken kyläyhdistys järjestää sunnuntaina 27.2 laskiaistapahtuman 
Oksakosken koulun pihapiirissä klo 10.00. 

Luvassa pulkkamäkeä, luistelua, makkaraa ja kuumaa mehua osallistujille, 
arvontaa sekä muuta mukavaa ohjelmaa! 

Tapahtuman yhteydessä voit myös liittyä kyläyhdistyksen jäseneksi (vapaaehtoinen jäsenmaksu). 

Varaa käteistä mukaan arpaostoksille! 

OKSAKOSKEN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Oksakosken koululla 27.2 klo 13.00

Laskiaistapahtuman jälkeen klo 13.00 järjestetään 
Oksakosken kyläyhdistyksen vuosikokous koulun tiloissa. 

Tervetuloa suunnittelemaan kylän tapahtumia ja elävöittämistä!

Noudatamme tapahtumissa voimassaolevia koronarajoituksia. Tulethan vain terveenä paikalle. 

Tervetuloa mukaan vauvasta vaariin ja kylärajojen ulkopuolelta!
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 Hei sinä, Soite etsii uusia perhehoitajia!

Mitä perhehoito on?

Perhehoito on nimensä mukaisesti hoitoa perheessä, eli kodinomaista asumista yhdessä perheen 
kanssa, joka on halunnut tarjota asuinpaikan henkilölle, joka sitä tarvitsee. Vaikka perhehoidossa 
puhutaan hoidosta, on kyse myös ihan perinteisestä asumisesta yhdessä kodissa asuvan ydinper-
heen kanssa.
Perhehoidossa voi asua lapsi, nuori tai ikäihminen, joka ei syystä tai toisesta voi asua omassa kodis-
saan. Lasten ja nuorten osalta kyse on lastensuojelutyöstä, kun taas aikuisilla ja iäkkäillä kyse voi 
olla turvattomuuden tunteesta yksin asuessa ja tarpeesta asua yhdessä muiden kanssa. Ikääntyvien 
kohdalla perhehoito on hyvä vaihtoehto silloin, kun omassa kodissa ei ole enää hyvä ja turvallinen 
olo, mutta monet askareet onnistuvat vielä eikä tarvetta raskaammalle avulle ole. 

Kuka perhehoitaja on?

Perhehoitaja on henkilö, joka ottaa turvaa ja tukea tarvitsevan henkilön luokseen asumaan. Perhe-
arki jaetaan uuden tulokkaan kanssa samalla tavalla kuten omakin perheen kanssa. Kodin uusi jäsen 
osallistuu kodin tapahtumiin ja toimii osana perhettä, jakaen ilot, surut ja yhteiset hetket. Perhehoi-
tajaksi ryhtyminen on aina koko perheen yhteinen päätös, koska asia koskettaa jokaista. Myös per-
hehoitoon muuttavalla on mahdollisuus tunnustella hetken sitä, sopiiko perhe hänelle ja toimivatko 
perheen ja uuden asukkaan kemiat hyvin yhteen. Hyvän ja rikkaan yhteisarjen myötä uusi asukas 
saa asua turvallisesti yhdessä perheen kanssa ja kokea yhteenkuuluvuutta yhteiseen arkeen, jossa 
jokaisella on tärkeä osansa.

Olisitko SINÄ kiinnostunut perhehoidosta ja perhehoitajuudesta?

Perhehoitajia tarvitaan lisää! Olisitko sinä valmis avaamaan kotisi oven ja toivottamaan uuden per-
heenjäsenen tervetulleeksi kotiinne ja jakamaan arkenne hänen kanssaan?
Perhehoitajana saisit tehdä työtä omassa kodissasi ja jakaa arjen perusasioita perheesi ja perhehoi-
don asiakkaan kanssa. Uuden perheenjäsenen ottaminen kotiin tuo uudenlaista rikkautta arkeen ja 
mahdollistaa oppimiskokemuksia niin aikuisille kuin lapsillekin.

Vai sopisiko sinulle paremmin kiertävänä perhehoitajana toimiminen?

Etkö koe omaksesi ottaa kotiisi uutta asukasta mutta haluaisit kuitenkin tehdä töitä perhehoidon 
parissa? Ehkäpä kiertävän perhehoitajan työ olisi silloin sinulle sopiva juttu!
Haemme myös kiertäviä perhehoitajia jotka vierailevat asiakkaiden kotona ja tekevät työtä apua 
tarvitsevan henkilön omassa kodissa. Kiertävät perhehoitajat käyvät yhdessä sovittujen aikataulujen 
mukaisesti mm. omaishoitajaperheiden luona, joissa viettävät aikaa omaishoidettavan kanssa sen 
aikaa, kun hoitaja käy asioilla tai tarvitsee vapaa-aikaa. Hoidettava puolestaan esittää usein toiveen 
siitä, ettei kotoa tarvitsisi siksi aikaa lähteä minnekään.

Kiinnostuitko lukemastasi? Otahan yhteyttä alla olevien yhteystietojen kautta, jotta voimme ker-
toa lisää!

Perhehoitajaksi valmentautumisen myötä saat konkreettisesti kuulla siitä, mitä perhehoitajuus ja 
kiertävän perhehoitajan työ on. Valmennukseen tuleminen ei sido perhehoitajuuteen, vaan antaa 
myös mahdollisuuden saada lisätietoa perhehoidosta. Päätös perhehoitajaksi ryhtymisestä ja siihen 
soveltumisesta tehdään valmennuksen myötä.

Perhehoitajan työtä tehdään omalla persoonalla ja luonteella eikä yksikään perhehoitaja ole sama-
lainen. Erilaisuus on rikkautta niin perhehoitajan kuin perheen ja hoidettavankin osalta. Meissä on 
kaikissa sitä jotain erityistä, jolla voimme tuoda iloa ja valoa toiselle!

Jos saimme kiinnostuksesi heräämään, niin otahan meihin  
Soitessa yhteyttä!

Lastensuojelun perhehoito  Ikääntyneiden perhehoito
040 804 2247   040 806 5958

https://www.soite.fi/lasten-ja-nuorten-perhehoito
https://www.soite.fi/perhehoito 
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KASEKA TIEDOTTAAKASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

TIEDOT V. 2021 MAKSETUISTA TUISTA VIPU-PALVELUSSA

Näet Vipu-palvelussa viime vuonna maatilallesi maksettujen tukien määrät sekä tiedot mahdollisista 
kuitatuista takaisinperinnöistä yms. Tiedot saat Maatila-valikosta kohdasta Maksutapahtumat.

Maksutapahtumien näkymässä on eritelty tiedot, jotka pitää ilmoittaa verotuksessa. Samanlainen 
erittely on nyt myös maksutapahtumista saatavalla tulosteella.

Ruokavirasto ei postita enää maatiloille yhteenvetoja maksetuista viljelijätuista.

Lisätietoja maaseutuasiamieheltä.

ELÄINPALKKIOIDEN HAKU (EU:N ELÄINPALKKIOT) 10.2. – 3.3.2022

Ruokaviraston tavoitteena oli, että EU:n eläinpalkkioiden hakuaika olisi alkanut 13.1. ja päättynyt 
2.2.2022.  Uusi hakuaika on siirretty alkavaksi 10.2.2022 ja päättyväksi 3.3.2022.

EU:n eläinpalkkioihin on tulossa suuria muutoksia vuodelle 2022. Ehdot varmistuivat 27.1.2022 an-
netusta valtioneuvoston asetuksesta.

Tiedotamme tarkemmin palkkion hausta ja uusista ehdoista myöhemmin.

Lisätietoa tuenhakijoille:
Eläinpalkkioiden tukijärjestelmä muuttuu (ruokavirasto.fi)

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/uutiset/elainpalkkioiden-haku-alkaa-10.2.--eh-
toihin-tulossa-tiukennuksia/

KOTIELÄINTUKIEN ENNAKKOHAKU 14.2. – 10.3.2022

Vuoden 2022 kansallisen kotieläintuen pohjoisen tuen ennakon haku sekä sika- ja siipikarjatalouden 
tuen haku on auki tämänhetkisen tiedon mukaan Vipupalvelussa 14.2.2022 - 10.3.2022. Ennakkoa 
voi hakea emolehmistä, emolehmähiehoista, sonneista, häristä, teurastetuista hiehoista, uuhista ja 
kutuista.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa tuessa on vain yksi hakukerta. Voit hakea ennak-
koa ja lopullista tukea tai vain lopullista tukea myös 10.3.2022 mennessä.

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!
Investointitukea ei myönnetä lainkaan sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on aloitettu 
ennen hakemuksen vireille tuloa. 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. 
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KASEKA TIEDOTTAAKASEKA TIEDOTTAA

NAUTAREKISTERIN VALTUUTUS

Ruokaviraston nautarekisteri tulee muuttumaan maaliskuussa 2022. Uuden rekisterin tultua käyt-
töön yhteys neuvonnan rekistereihin katkeaa. 

Jotta tieto siirtyy kuten tähänkin asti, pitää nautatilan rekisteröidyn eläinpitäjän antaa valtuutus 
Mtech Digital Solutions Oy:lle.  Valtuutuksella varmistat, että tieto siirtyy jatkossakin Ruokaviras-
ton nautarekisterin ja tuotosseurannan, keinosiemennyksen ja jalostuksen välillä kertakirjauksella 
ja että Minun Maatilani -ohjelma toimii. 

Muutos koskee kaikkia nautatiloja, jotka
• kuuluvat tuotosseurantaan
• käyttävät keinosiemennystä tai alkionsiirtoja
• kuuluvat Faban terveys- ja lihakarjan tarkkailuun
• käyttävät jotain Minun Maatilani -sovellusta tai jotain muuta Mtechin, Faban, ProAgrian ohjel-

maa tai palvelua, joka liittyy nautoihin (esim. eläinmääriin)
• aikovat joskus käyttää jotain yllä olevista
• myyvät joskus eläimiä tiloille, jotka käyttävät em. palveluja

Valtuutus kannattaa antaa tarvittaessa myös Eläinten terveys ETT ry:lle ja myös omalle teurastamol-
lesi.

Jos valtuutusta ei tehdä, eläintenpitäjän pitää ilmoittaa tapahtumat erikseen neuvonnan tietoihin ja 
Ruokaviraston nautarekisterin puolelle, tieto ei siirry automaattisesti.

Valtuutuksen voi antaa osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet

Ohjelinkkejä:

Nautaeläinpitäjäksi rekisteröityneen henkilön voi tarkistaa https://epr.ruokavirasto.fi/

Ruokaviraston ohje https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekiste-
rointi/nautaelaimet/uusi-nautarekisteri-hanke/suomi.fi-valtuuttaminen/

Mtechin opastevideo https://www.minunmaatilani.fi/ohjeet-ja-videot/valtuutusohje/

MTK:n opetusvideo https://www.mtk.fi/-/nautarekisteri

          Maataloustoimisto

K i r j a s t o  t i e d o t t a a

 * Myynnissä kirjastossa DVD-levy Perhon 
Muonavaraston valtaus -näytelmästä *

Hinta 15 € 

* Perhon Itsenäisyyspäiväjuhla 6.12.2021 
videoitiin ja on nyt valmistunut *

DVD-levyjä juhlasta saa tilaamalla 15 €/kpl

Tilaukset:  lahja.varila@perho.com

N ä y t t e l y t
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Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat 9.4.2022

Haluatko ostaa tai myydä yrityksen?

KESKI-POHJANMAAN YRITYSMARKKINAT
la 9.4.2022 Kokkolassa klo 9.45

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat kokoaa yhteen 
yrityksen ostoa tai myyntiä suunnittelevat.

Tervetuloa Kokkolaan tekemään elämäsi kaupat!

Ilmoittaudu pe 1.4.2022 mennessä osoitteessa
www.kpyritysmarkkinat.fi

tai yrityskehittäjä Janne Vähäkangas, 
puh. 0400 727099, janne.vahakangas@kosek.fi 

Anne Koskinen
Yrityskehittäjä, Perhon kunta

Keskustie 2 
69950 Perho
044 780 9241
anne.koskinen@kosek.fi

Löydät KOSEKin myös Facebookista
www.facebook.com/KokkolanseudunKehitys

Tervetuloa
 

Kunnanjohtajan etätreffeille 
tiistaina 8.3.2022 klo 18.00.-19.30.

 
Yritysesittelyssä ovat vuorossa:

 
Kuljetus J. Möttönen Oy

 
ja

Liity treffeille: 
https://perho.com/yleinen/etatreffit/


