
PERHON KUNTA   |   PL 20 69951 Perho   |    perho@perho.com   |   www.perho.com

	 	 	 	 Perholainen
    4/2022

Seuraava Perholainen 5/2022 
ilmestyy viikolla 18
 

Julkaisija: Perhon kunta, Kunnanvirasto
Toimitus: Toni Varila 
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Taitto: Toni Varila  
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vähintään viikko ennen seuraavan julkaisuvii- 
kon maanantaita.  
Painopaikka: Painolampi Ky
Jakelu: Markku Göös

Kuulumisia kunnantalolta

kunnan hallinnossa on eletty yhtä vuoden kiireisintä aikaa näin kevään korvalla, koska kunnan tilinpäätös on 
saatava valmiiksi maaliskuun loppuun mennessä.  Tilinpäätös on suuri ponnistus koko kunnallishallinnolle ja 
tavoitteena on, että tilinpäätös kuvaa mahdollisimman monipuolisesti kunnan toimintojen järjestämistä.

Vuonna 2021 Perhon kunnan tilikauden tulos muodostui 1,295 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, joka on edel-
lisvuotta 453.000 euroa parempi. Tunnuslukujen valossa kunnan taloudellinen tila onkin vakaa ja voimme 
olla luottavaisia, että olemme toimintakykyisiä tulevissa muutoksissa. Toisaalta haasteena on käyttötalouden 
nettomenojen kasvu, joka oli 614.000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että palvelut maksavat aiempaa enemmän ja pidemmän päälle kasvu ei ole kestävää. 

Viime vuonna yhtiöitettiin kunnan markkinoilla tapahtuvat toiminnot. Käytännössä tämä tapahtui niin, että 
kunnan suoraan omistamat vuokra-asunnot siirtyivät Kiinteistö Oy Perhon Kartanon omistukseen ja teollisuus- 
ja yritystoimitilat siirtyivät Perhon Kehitysyhtiö Oy:n omistukseen vuoden lopussa. Yhtiöittäminen toteutettiin 
suunnatuilla osakeanneilla ja apporttiomaisuuden luovutuksena, ja nämä järjestelyt paransivat osaltaan 
tilikauden tulosta. Muina merkittävinä tekijöinä hyvään tulokseen olivat talousarviossa arvioitua korkeammat 
verotulot ja sosiaali- ja terveyspalvelukustannukset.

Tulevan kevään yksi merkittävimmistä asioista päätöksenteossa on uuden kuntastrategian vahvistaminen. 
Strategiaa on valmisteltu vuoden 2021 keväästä saakka osallistaen valmisteluun niin kunnan luottamushen-
kilöitä ja henkilöstöä, kuin myös kuntalaisia ja yrittäjiä.  Kuntastrategia on valtuuston hyväksymä asiakirja, 
josta kunnan kaikki keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen johdetaan. Eli toisin sanoen asioiden 
valmistelun ja päätöksenteon tulee perustua kuntastrategiaan.

Vuoden 2022 aikana valmistellaan kunnan seuraavaa suurta investointihanketta. Liikuntahalli-investoinnin 
valmistelu on aloitettu ja suunnittelua on käynnistetty alkuvuodesta. Liikuntahallin toteuttaminen vaatii paitsi 
investointiin sisältyvien toimintojen mietintää ja teknistä suunnittelua, myös tarkkaa talouden suunnittelua, 
jossa huomioidaan myös hyvinvointialueiden käynnistymisen tuomat muutokset kuntatalouteen.

Voikin sanoa, että kunnassa on monta sellaista rautaa tulessa ja valmisteilla, joiden tavoitteena on tukea 
kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa. Nämä ovat osaltaan niitä tekijöitä, joilla ylläpidetään kunnan 
vetovoimaa ja pitovoimaa. 

Aurinkoista kevättä kuntalaisille toivottaa

Hallinnon väki
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TONTTIKAMPANJA 2021 / YRITYSTONTIT

Perhon kunta käynnistää tonttikampanjan kunnan omistamista teollisuus- ja yritystonteista. 
Kampanja koskee kuutta eri tonttia Kirkonkylässä sijaitsevalla Partakosken teollisuusalueella.

Kampanjassa teollisuustontin hinta on 0,50 €/m² ja hintaan sisältyy vesi- ja jätevesiliittymä. Kam-
panja on voimassa vuoden 2022 loppuun ja sisältää rakentamisvelvoitteen vuoden 2023 loppuun 
mennessä. 

Tontteja ei voi varata, vaan ne myydään yhteydenotto-/toteutumisjärjestyksessä.

Lisätietoa ja yhteydenotot:
Kunnanjohtaja Lauri Laajala, p. 0400-517 380 / lauri.laajala@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 

TONTTIKAMPANJA 2021 / ASUINTONTIT

Perhon kunta käynnistää tonttikampanjan kunnan Kirkonkylällä, Oksakoskella, Taipaleessa ja Möttö-
sessä olevista omakotitonteista. Kirkonkylällä kampanjatontit sijaitsevat Hiekanmäen- ja Sahinkos-
ken omakotialueilla, Taipaleessa Taipaleentien alueella, Möttösessä Palokankaan, Myllykankaan ja 
Kettukankaantien alueilla sekä Oksakoskella Koulukankaan alueella. Yhteensä kampanjatontteja on 
n. 30 kpl.

Kampanja on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka ja sisältää rakentamisvelvoitteen vuoden 2023 
loppuun mennessä. Kampanjahinta on 1,00 €/tontti. Kaavatontin tai palstoitussuunnitelman ylittä-
västä mahdollisesta lisäalueesta hinta on 3,00 €/m².

Tontteja ei voi varata, vaan ne myydään yhteydenotto-/toteutumisjärjestyksessä.

Lisätietoa ja yhteydenotot:
Kunnanjohtaja Lauri Laajala, p. 0400-517 380 / lauri.laajala@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 

KUNNANVALTUUSTO JALKAUTUU HUHTIKUUSSA OKSAKOSKELLE
 
KUNNANVALTUUSTON kokous pidetään valtuustoaloitteen mukaisesti 
Oksakosken koulun liikuntasalissa maanantaina 25.4.2022 klo 18:30 alkaen

Esityslista nähtävänä kunnan internet-sivuilla 21.4.2022 lukien www.perho.com => Asiointi ja 
päätöksenteko => Esityslistat ja pöytäkirjat 2022 => Kunnanvaltuusto
 
Kokousta pääset seuraamaan suorana internetistä osoitteessa www.perho.com
 
Kokouksen aluksi klo 18:30 – 19:00, ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä pidetään 
Oksakosken kylän esittely, jonka jälkeen kuntalaisten kyselytunti, jossa kuntalaiset voivat esit-
tää kysymyksiä kunnanvaltuustolle ja johtaville viranhaltijoille ajankohtaisista, Perhon kuntaa 
koskevista asioista. 

Kysymyksen kyselytunnille voi lähettää myös etukäteen sähköpostilla osoitteeseen kirjaa-
mo@perho.com. Otsikkokenttään merkintä ”Kysymys kunnanvaltuustolle”. Kysymys ja sen 
lähettäjä julkaistaan valtuuston kokouksessa. Kysymyksiin vastataan käytettävissä olevan ajan 
puitteissa. Niihin kysymyksiin, joihin ei ehditä vastaamaan, vastataan lähettäjälle kirjallisesti.
 
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla to 28.4.2022 lähtien.
 
Pekka Riihimäki
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
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NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI 2022

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 7.3.2022 § 64 nuorten, alle 25 v. (1997-2006 syntyneet 
tukikelpoisia) kesätyöllistämistukiehdoista  vuodelle 2022 seuraavaa;

• Nuoren kotikuntana tulee olla Perho ajanjaksona, jolle tuki kohdistuu
• Työnantaja voi olla perholainen tai Perhossa toimiva yritys, yhteisö tai maatila
• Kotitaloudelle tuki voidaan maksaa, mikäli työllistää perheen ulkopuolisen nuoren
• Tukea voidaan myöntää yhden oman perheenjäsenen (ei kotitaloudet) työllistämiseen
• Tukea ei myönnetä nuorelle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen
• Kesätyöllistämistuki on aina toissijainen työvoimapoliittisiin tukiin nähden
• Tuki maksetaan vain yhdelle työnantajalle nuorta kohti, sitä ensimmäiseksi hakeneelle
• Työaika on oltava vähintään 6 tuntia päivässä ja työllistämisjakson pituus vähintään yksi kuukau-

si ajalla 1.5. - 30.9.2021 (n. 21 työpäivää)
• Tuki on palkasta ja palkan sivukuluista: perheenjäsenen työllistämiseen 40 %, enintään 200 € 

ulkopuolisen työllistämiseen 50 %, enintään 400 €
• Tuki haetaan kunnalta jälkikäteen sähköisellä tai paperisella lomakkeella, kuitenkin viimeistään 

7.10.2022. Sähköinen lomake hakuohjeineen on näkyvissä kunnan www-sivuilla 2.5. - 7.10.2022 
välisenä aikana. Paperisia hakulomakkeita hakuohjeineen on noudettavissa kunnantoimistolta ja 
kirjastolta

• Tuen maksamisen edellytyksenä on kuntaan toimitettu hakemus, kopio molempien osapuolten 
allekirjoittamasta työsopimuksesta ja tosite tai muu todistus maksetusta palkasta ja sivukuluista

• Työllistämistuet maksetaan lokakuun loppuun 2022
• Tuen maksatuksessa otetaan huomioon tarkoitukseen varattu määräraha ja tarvittaessa tuen 

määrää pienennetään, mikäli hakemusten perusteella katsotaan, ettei varattu määräraha riitä.
 
Lisätiedot:

Kunnanjohtaja Lauri Laajala, p. 040 051 7380 / lauri.laajala@perho.com
Taloussihteeri Arja Lindbom, p. 040 684 2847 / arja.lindbom@perho.com

Perhon 4H-yhdistys työllistää 
Kuusi Perholaista 15 - 19-vuotiasta nuorta OP-Kesäduunirahalla. 

Työt ovat leiriohjaajina, pihatyöntekijä sekä kesäkahvilatyöntekijä.

Työn kesto 2 viikkoa ja työaika on 6h/pv
Palkka 400€/2viikkoa

  
Hakuaika on 16.3-22.4.2022

Hakemukset osoitteeseen perho4h@perho.com
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VARAUTUMINEN HÄTÄ- TAI VAARATILANTEESEEN
Varautuminen tarkoittaa valmistautumista ennakolta erilaisiin häiriö- ja kriisitilan-
teisiin. Esimerkiksi pitkittynyt sähkökatko voi aiheuttaa tilanteen,  jonka takia yh-
teiskunnan tarjoamat palvelut voivat häiriintyä. Kodeissa tulisi varautua pärjäämään 
itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Kotitalouksien varau-
tumisesta on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen.  Siksi jokai-
sen kannattaa varautua häiriötilanteisiin.

Vaara- ja hätätilanteissa viranomaiset varoittavat väestöä yleisellä vaaramerkillä ja 
vaaratiedotteella.

KUN KUULET YLEISEN VAARAMERKIN, TOIMI NÄIN 

1. Siirry sisälle 
2. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto 
3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita 
4. Vältä puhelimen käyttöä (myös soittoa numeroon 112), etteivät linjat ruuhkaudu 
5. Pysy sisällä 
6. Älä poistu alueelta, ettet joudu matkalla vaaraan.

Yleiseen vaaramerkkiin liittyy aina vaaratiedote kaikilla radiokanavilla ja tarvittaessa 
näytetään YLE:n, MTV3:n ja Nelosen teksti-TV:n sivulla 112 sekä televisio-ohjelmissa 
ruudun yläreunassa juoksevana tekstinä. Vaaratiedote varoittaa vaarallisesta tapahtu-
masta ja antaa toimintaohjeita.

KOTIVARA 

Erilaisten häiriötilanteiden, kuten pitkäkestoisen sähkökatkon tai sairastumisen varalle 
jokaisella tulisi olla kodissaan kotivara. Varaa kotiin vähintään kolmeksi päiväksi (72h) 
riittävä määrä ruokaa, juotavaa, kannellisia astioita veden säilyttämiseen, lääkkeet ja 
hygieniatarvikkeet, käteistä rahaa, taskulamppu, paristoilla toimiva radio ja paristoja. 
Mikäli sinut ohjataan siirtymään väestönsuojaan, ota mukaasi ruokaa, juomaa ja hen-
kilökohtaiset varusteet. Muista huomioida erityisruokavaliot ja varata ruokaa myös 
lemmikkieläimille!

KAASU- TAI SÄTEILYVAARATILANNE 

KAASUVAARA 

Mikäli olet sisätiloissa ja haistat kaasua 

• Paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi 
• Siirry ja pysyttele yläkerroksissa, jos mahdollista 
• Kuuntele rauhassa radiota ja odota kunnes vaara on ohi Jos olet ulkona, etkä pääse 

sisälle 
• Pyri kaasupilven alta sivutuuleen 
• Siirry mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle 

• Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva 
äänimerkki (7 sekuntia) ja laskeva äänimerkki (7 sekuntia) tai 
kuuluttamalla annettu varoitus

• Vaara ohi -merkki on minuutin mittainen tasainen äänimerkki. 
Se ilmoittaa, että uhka tai vaara on ohi

• Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni  (joka kuu-
kauden ensimmäinen maanantai klo 12:00)
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• Käytä märkää vaatetta suun edessä ja hengitä sen läpi 

SÄTEILYVAARA

Säteilytilannetta valvotaan jatkuvasti koko maassa: pienetkin muutokset havaitaan 
heti ja niistä tiedotetaan välittömästi. 

• Siirry sisätiloihin. Tiivistä ovet, ikkunat, tuuletusaukot (teippi, pyyhe, vaatteet) ja 
sulje ilmastointi. Siirry rakennuksen/huoneiston keskiosiin. Maan alle rakennetus-
sa, tiiviissä ja ikkunattomassa kellarissa on paras suoja. 

• Varaudu ottamaan joditabletti. Ota joditabletti vasta viranomaisten kehotuksesta, 
jonka kuulet radiosta tai televisiosta. Joditabletit ehkäisevät radioaktiivisen jodin 
kertymistä kilpirauhaseen, mutta ne eivät anna muuta suojaa säteilylle. Varaudu 
hankkimalla niitä etukäteen apteekista. Joditabletteja ei saa/voi lähteä enää vaara-
tilanteessa noutamaan. 

• Suojaa vesi ja ruoka – myös eläinten. Pakkaa elintarvikkeet tiiviisiin astioihin tai 
muovipusseihin. Siirrä tiiviisti pakatut elintarvikkeet jääkaappiin tai pakastimeen, 
koska ne suojaavat tehokkaasti radioaktiiviselta pölyltä. Suojaa myös eläinten ruo-
ka, rehuvarasto ja vesi 

• Seuraa mediaa. Luotettavia ohjeita antavat mm. pelastusviranomaiset, poliisi, 
sisäministeriö, Säteilyturvakeskus, tiedotusvälineet (radio, TV, Internet, Yleisradion 
teksti-TV s. 868 ja 867). 

• Suhtaudu varauksella sosiaalisen median julkaisuihin ja varmista niiden alkuperä. 
• ÄLÄ MENE ULOS! Mikäli sinun on pakko mennä ulos, pukeudu tiiviiseen koko var-

talon, ihon peittävään asuun. Käytä esim. sadevaatteita. Käytä hengityssuojainta, 
pyyhettä, paperia estämään radioaktiivisten hiukkasten pääsy keuhkoihin. Palates-
sasi huuhtele sadevarusteet jo ulkopuolella (jos mahdollista). Riisu kaikki vaatteet 
sisälle tullessasi eteiseen, sulje eteinen ja siirry peseytymään huolellisesti.

SUOJAUTUMINEN JA VÄESTÖNSUOJAT 

Väestönsuojiin suojautuminen ei ole monessa tilanteessa ensimmäinen toimenpide, 
vaan väestö siirretään aina ensisijaisesti turvallisemmalle alueelle. Keski-Pohjanmaalla 
ei ole yleisiä väestönsuojia. Suojautuminen perustuu suurten kiinteistöjen väestönsu-
ojiin (asuinrakennukset, koulut, työpaikat). Suoja voi olla myös useamman rakennuk-
sen yhteinen. Omakoti- ja pientaloissa suojaudutaan sisälle viranomaisten ohjeiden 
mukaan. Väestön suojasta vastaa aina rakennuksen omistaja. Jos tulisi tarve suojau-
tua, viranomaiset ohjeistaisivat vaadittavista toimenpiteistä erikseen. Mikäli sinut 
ohjataan siirtymään väestönsuojaan, ota mukaasi ruokaa, juo maa ja henkilökohtaiset 
varusteet.

Lisätietoa mm.
https://72tuntia.fi/
 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-kotona/
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Kansanmusiikkiyhtye Tallarin vieraana konser-
tissa Perhon kirjastolla pe 1.4. klo 19 on moni-
puolinen pitkän linjan muusikko Hannu Seppä-
nen. Hänet tunnetaan erityisesti 1970-luvulla 
perustetusta Äimä-yhtyeestään ja pioneerityös-
tään kaksirivisen haitarin ja sille tehdyn uuden 
musiikin parissa. Seppänen on tuottelias sävel-
täjä ja lauluntekijä niin kansanmusiikin saralla 
kuin sen ulkopuolellakin – suurelle yleisölle 
tutuin hänen kappaleensa lienee Taiskan vuo-
den 1976 Haltin häät -hitti.

Seppäsen omaleimainen soittotyyli ja suositut 
sävellykset ovat vahvasti muokanneet, uudista-
neet ja rikastuttaneet kansanmusiikki- ja kaksi-
riviskenttää, ja hän saikin ansioistaan mestari-
pelimannin arvonimen vuonna 2021.

Tallarin ja Hannu Seppäsen konsertissa on lu-
vassa Seppäsen tuotantoa niin laulettuna kuin 
instrumentaaleinakin Seppäsen ja Tallarin yhtei-
sinä uusina sovituksina. Yleisöä paikalle otetaan 
koronaturvallisuuden sallimissa rajoissa. 

Mestaripelimanni Hannu Seppänen Tallarin konserttivieraana

Liput 15€/10 €. Tervetuloa!

Tulossa! 

”Muistamme teitä veteraanit” - konsertti 
Kaustisella Köyhäjoen Mäntymajalla 

Sunnuntaina 15.5.2022 (Kaatuneitten muistopäivänä) klo 12.00
          

Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita: Erityisesti. Sotaveteraanit vaimoineen, veteraanien lesket, 
Sotaorvot, Lotat, sekä Evakot/jälkeläiset, sekä alueen veteraaniyhdistykset.

          
Tapahtuma/konsertti kahvitarjoiluineen on kaikille ilmainen.

Tervetuloa!

---

Tapahtumaa varten keräämme: Ullava/Perhojokilaakson kuntien alueelta rintamamiesten rinta-
malla tekemiä puhdetöitä. Jos sinulla on sellaisia, mielellämme otamme niitä tapahtuman näyt-
telyyn.

Ota yhteyttä: Teuvo Isokangas 040-5040107 Ajatuksena on, että kierrämme pitäjäkohtaisesti (Per-
honjokilaakso/Ullava) ja keräämme luovutettavat puhdetyöt, (palautus tapahtuman jälkeen.) 

Mitä luovuttajan tarvitsee tehdä: Ensinnäkin keneltä luovutetut puhdetyöt ovat, eli luovuttajan nimi 
ja osoite ja puhelinnumero, jotta voin sopia palautuksen tapahtuman jälkeen, tai jos itse olet tulos-
sa tapahtumaan voit ottaa omasi tapahtuman jälkeen. Sen lisäksi on hyvä, jos puhdetyössä ilmenee 
tekijä, mikäli työhön liittyy jokin tarina, niin aina parempi, (kirjoita tiedot valmiiksi paperille). 
Pakkaa ainakin pienemmät esineet pahvilaatikkoon tms.
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JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKOULUTUS (820201)
7. – 21.5. la ja su klo 9 – 17 Vetelin koulukeskus / Tietola

Opettaja: Päivi Myllykangas

Kurssin hinta: 280 €

Kurssin hyväksytysti suorittanut voi hakea 
järjestyksenvalvontakortin poliisin lupapalvelusta.

Kortin hinta 55 € ja passikuva n. 25 €.

Kurssi ei sisälly opintopassiin.

Tavoitteena on antaa koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojana 
yleisötilaisuuksissa, yleisissä kokouksissa, urheilutapahtumissa, ravintoloissa, laivalla tai leirintä-
alueella. Järjestyksenvalvoja ylläpitää toimialueensa järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja 
onnettomuuksia. Järjestyksenvalvojan peruskurssin koulutusohjelma on sisäministeriön määrittele-
män sisällön mukainen (40h). Järjestyksenvalvojan tehtävissä voi toimia poliisin hyväksymä nuhtee-
ton 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti järjestyksenvalvojan peruskurssin ja 
kurssikokeen.

Peruskurssin hyväksytysti suorittanut henkilö hakee järjestyksenvalvojakorttia poliisilta. Järjestyk-
senvalvojan kortti on voimassa enintään 5 vuotta. Kurssi järjestetään Vetelissä lukuun ottamatta 
voimankäytön harjoittelua (su 15.5.), joka toteutetaan Kokkolassa. Kurssille ilmoittautuneet saavat 
tarkemman kurssiohjelman sähköpostitse.

Ilmoittautumiset 19.4.2022 mennessä: www.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso
tai puhelimitse: 050-5790151 / 050-5790163

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKOULUTUS ETÄYHTEYDELLÄ (820202)
la 28.5. klo 9 – 17 Teams-yhteydellä

Opettaja: Päivi Myllykangas

Kurssin hinta: 75 €

Tarvitset tietokoneen ja nettiyhteyden.
 JV-kortin hinta 55 € + passikuva (n. 25 €).

Kurssi ei sisälly opintopassiin.

Järjestyksenvalvojan kertauskurssin tavoitteena on varmistua järjestyksenvalvojan am-mattitaidon 
säilymisestä. Koulutuksessa kerrataan keskeisiä järjestyksenvalvojantoimin-taan liittyviä asioita 
ja päivitetään lainsäädännössä tapahtuneet järjestyksenvalvojan toimintaan liittyvät muutokset. 
Järjestyksenvalvojan kertauskurssin (8h) koulutusohjelma on sisäministeriön määrittelemän sisäl-
lön mukainen. Järjestyksenvalvojan hyväksymi-nen on voimassa kerrallaan enintään 5 vuotta, jonka 
jälkeen se tulee uusia. Hyväksyn-nän uusimista eli uuden JV-kortin hankkimista varten pitää käydä 
kertauskoulutus tai käydä uudelleen koko peruskoulutus. Kurssille ilmoittautuneet saavat tarkem-
man kurs-siohjelman sähköpostitse.

Ilmoittautumiset 29.4.2022 mennessä: www.opistopalvelut.fi/perhonjokilaakso
tai puhelimitse: 050-5790151 / 050-5790163
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Perhon Musiikinystävät ry on saanut Perhon kunnan hyvinvointilautakunnalta avustusta, jolla se tu-
kee perholaisten lasten ja nuorten musiikkiharrastusta. Avustuksesta osa (600€) jaetaan hakemus-
ten perusteella 7-18 -vuotiaille musiikinopiskelijoille.

Tukea voi hakea esim. pianon viritykseen, soittimien huolto- tai kunnossapitokustannuksiin, nuot-
tien hankintaan, viulun, viulunkielten tai jousen hankintaan, musiikkiharrastusten matkakustannuk-
siin ym. 

Musiikinystävien johtokunta pisteyttää hakemukset. Kriteereinä käytetään säännöllistä osallistumis-
ta soiton tai laulun opetustunneilla, hyvää edistymistä musiikin opinnoissa sekä muita henkilökoh-
taisia perusteita, jotka hakija tuo esille. Hakemuksen liitteenä voi olla soiton- tai laulunopettajan 
suositus. Tarvittaessa ollaan yhteydessä soiton- tai lauluopettajaan edistymisen selvittämiseksi.

Hakemus pitää olla tehty viimeistään 30.4.2022 mennessä Forms-lomakkeella osoitteessa 
https://forms.office.com/r/4KZM4ekbmY . 

Tarvittaessa voi myös pyytää sähköpostilla pdf-lomakkeen osoitteesta katja.louhula@perho.com. 
Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Tieto avustuksen saamisesta toimitetaan hakijalle 
20.5.2022 mennessä.

Lisätietoja Katja Louhulalta p. 0407628115
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Perhon kunnalla on vuokrattavana lämmintä häkkivarastotilaa

Esim. 15m2 lukittava häkki hintaan 52,30 €/kk  
(sis ALV 24%)
Häkkejä löytyy n. 15 - 20 - 30m2:n kokoisina

Kysy lisää tietoa teknisestä toimistosta.
Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706

VIEMÄRI EI OLE ROSKAKORI

Kaikki jäte ei kuulu viemäriin

Viemäriverkosto laitteineen toimii hyvin kun sitä käytetään oikein, eli kun kiinteistöis-
tä johdetaan viemäriin vain sinne kuuluvat jätevedet. Vessanpyttyä ei todellakaan ole 
tarkoitettu roskakoriksi.

Mikä ei kuulu viemäriin?

Viemäriin eivät kuulu esimerkiksi: 

• vanupuikot 
• tulitikut, tupakantumpit 
• vaipat, terveyssiteet, tamponit 
• kondomit 
• käsipyyhepaperit 
• sukkahousut, muut tekstiilit 
• kahvinporot
• kinkunpaisto- ja muut rasvat
• kiinteät ruuantähteet esim. puurot, keitot
• erilaiset kuoret ja pakkaukset  

Viemäriin ei saa myöskään laskea ongelmajätteitä, esim. maaleja, liuottimia ja lääk-
keitä.  

Mitä viemäriin saa laittaa?

Viemäriin saa laittaa wc-paperin lisäksi se mikä on ensin syöty ja juotu sekä 
pesuvedet.
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Kirjauutuus: Otto von Fieandt - Suomen sodan legenda, myynnissä!

FT Lauri Hietaniemen kirjan julkistamistilaisuus oli to 24.3. 

Kirjaa on myytävänä Perhon kirjastossa, St1:llä, kunnanvirastolla sekä kotiseutuyh-
distyksen johtokunnan jäsenillä (Erkkilä, Leväniemi, Kalliokoski, Kinnunen, Koivuniemi, 

Poikola, Poranen, Riihimäki, Siironen). 

Hinta 30€. 

Ostamalla kirjan tuet myös yhdistyksemme toimintaa, kiitos Laurin.

Perhon kotiseutuyhdistys ry
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KASEKA TIEDOTTAAKASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

KASVINSUOJELUTUTKINTO

Ympäristökorvauksen edellyttämä kasvinsuojelututkinto on voimassa viisi vuotta. Tutkintoa tar-
vitaan, jos aineita ostaa tai ruiskuttaa. Tentin voi uusia netin kautta esim. ProAgrian sivuilla (sekä 
suomeksi että ruotsiksi).

https://www.proagria.fi/tapahtumat/sahkoinen-kasvinsuojelututkinto-13675?gclid=EAIaIQobCh-
MIxLrap-CX9gIVakeRBR3qqgyPEAAYASAAEgLd6vD_BwE

TULEVIA KOULUTUKSIA
EU-TUKIKOULUTUKSET 

ma 11.4.2022 klo 9.30-15.00 Kälviä, Keski-Pohjanmaan opisto, Opistontie 1 (mahdollisuus osallis-
tua myös etänä)

Aiheita: Tulevan ohjelmakauden suuntaviivoja. Pelto- ja kotieläinvalvonnoissa havaittua. Tukihaku 
2022. Ajankohtaista eläinten rekisteröinnistä. Vipu-muutokset. Luomusitoumus. Ympäristösopimuk-
set. Neuvo-raha. 

Mukana MTK:n, Ruokaviraston, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskusten, ProAgria Kes-
ki-Pohjanmaan ja ProAgria Oulun, kuntien maaseutuhallinnon, MTK-Keski-Pohjanmaan ja MTK-Poh-
jois-Suomen asiantuntijoita. 

Ei osallistumismaksua. Lounas omakustanteinen. Ennen tilaisuuden alkua mahdollisuus omakustan-
teiseen kahviin.

Ilmoittautuminen paikan päälle viim. 4.4.2022, etäosallistujat edellisenä päivänä linkistä    
https://link.webropolsurveys.com/S/15BC22B6B3EF0C8A     

TUKI-INFOT WEBINAAREINA

to 5.5.2022 klo 10.00-12.30, mukana Pohjois-Pohjanmaan asiantuntijoita
pe 6.5. 2022 klo 10.00-12.30, mukana Keski-Pohjanmaan asiantuntijoita

Aiheita: Tukihaku 2022. Vipu-muutokset tälle vuodelle. Eläinrekisteriasiat. Hyödynnä neuvo-rahaa. 
Ennakkokysymysten käsittely. 

Mukana Pohjois-Pohjanmaan/Pohjanmaan Ely-keskus, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia, 
MTK-Pohjois-Suomi/MTK-Keski-Pohjanmaa.

Ilmoittautumalla saat muistutuksen ja osallistumislinkin edellisenä päivänä. 
Osallistumislinkki löytyy  https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat  sivuilta ennen tilaisuuden 
alkua. Ennakkokysymyksiä voi laittaa ilmoittautumissivulta.

Ilmoittautumiset ja ennakkokysymykset tästä  
https://link.webropolsurveys.com/S/024DCE9B3BDBECD5  

Ilmoittautumisia myös   ritva.jaakkola@kpedu.fi  p. 044 7250 625.

Aikaisempien tilaisuuksien materiaaleja löytyy osoitteesta   
https://www.kpedu.fi/tietolinkki/materiaalit   

ERIKOISKASVEISTA UUTTA LIIKETOIMINTAA

Kasvipohjaisten raaka-aineiden jalostaminen terveystuotteiksi, luonnonkosmetiikaksi ja jopa lääk-
keiksi on iso bisnes maailmalla. Yksittäisten yritysten liikevaihto esim. Keski- tai Etelä-Euroopassa voi 
olla useita satoja miljoonia euroja. Merkittävinä pullonkauloina kasvulle ja uusien yritysten synty-
miselle ovat mm. riittävä raaka-aineiden saanti, raaka-aineiden ja tuotteiden laadun todentaminen 
erityisesti vientiä varten sekä jalostusprosessien riittämätön tunteminen ja osaaminen. 
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KASEKA TIEDOTTAAKASEKA TIEDOTTAA
Marraskuussa on käynnistynyt hanke ’Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden jatko¬-
jalostukselle ja viennille Keski-Pohjanmaalla’. 

Hankkeessa selvitetään:
 
• Markkinakatsaus, nykytilanne ja viennin potentiaali nyt 
• Erikoiskasviviljelyn nykytilanne Suomessa sekä viljelyn ja esikäsittelyn koneellistamismahdolli-

suudet 
• Uuttoteknologiat, kuivausprosessien optimointi, laatu, labramittakaava 
• Testaus ja pilotointi: uutot ja laatu 
• Pilot-mittakaavan pakastekuivaimen hankinta, kasviraaka-aineiden pa kastekuivauskokeilut ja 

testaukset 

Tule kuulemaan lisää: 

12.4.2022 klo 9-11 Kannuksen maaseutuoppilaitos, Ilmoittautuminen viimeistään 7.4.2022 

19.4.2022 klo 10-12 Kokkolan ammattioppilaitos, Närvilänkatu 8, verstas 1/2
Ilmoittautuminen viimeistään 13.4.2022 

20.4.2022 klo 10-12 Halsuan kunnantalo. Ilmoittautuminen viimeistään 13.4.2022 

Ilmoittautumiset  leena.faven@centria.fi tai 044 7250 273

TUKIOIKEUKSIEN SIIRTOHAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 15.6.2022 
 
Tukioikeussiirtolomakkeet 103A ja 103B tulee jättää kuluvalle vuodelle viimeistään 15.6.2022 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 yh-
teyttä maaseutuasiamieheen. 

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.    

          Maataloustoimisto
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Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa 

Täällä Mäntymetsän päiväkodissa aletaan jo pikkuhiljaa miettiä ensi toimintakauden lapsiryhmiä. 
Nyt onkin siis tullut aika hakea uusille päiväkoti-ikäisille lapsille varhaiskasvatuspaikat toimintakau-
delle 2022–2023.

Varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen toimintakaudelle 1.8.2022-31.7.2023

Paikkaa haetaan uusille lapsille, tai lapsille, joiden hoitopaikkapäätös päättyy syksyyn 2022 men-
nessä. 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 varhais-
kasvatuspaikkaa haetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista.
Hakeminen tapahtuu sähköisesti eDaisyssa. Ilmoittautumislinkki löytyy Perhon kunnan kotisivulta, 
varhaiskasvatuksen alta. (https://perho.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin)

Varhaiskasvatuksessa hoitoaikojen varaaminen

Meillä varhaiskasvatuksessa on käytössä DaisyFamily. Sen käytöstä huoltajat saavat ohjeistuksen, 
kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Huoltajien tulee tehdä hoitoaikavaraukset Daisynfamilyssa 
viimeistään sunnuntaina klo 23 mennessä, jonka jälkeen varaaminen kahden viikon päähän lukkiu-
tuu. Toivottavaa on, että vanhemmat varaavat hoitoajat niin pitkälle aikavälille kuin mahdollista 
(esim. kolmen viikon työlista, säännöllinen kuukausityö). Henkilökunnan työvuorot laaditaan hoito-
varausten mukaisesti. Kun henkilökunnan työvuorot on laadittu, ei niihin enää voi tehdä muutoksia 
kuin hyvin perustellusta syystä ja työntekijän suostumuksella.

Hyvää kevättä!

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

Perhon kunta kysyy!
 

Onko teillä omistuksessa asuntoa Perhossa, 
jossa ei ole asukkaita?

Olisitko kiinnostunut vuokraamaan omistamasi asunnon?
 

Perhon kunnan yksi tärkeimmistä menestystekijöistä lähivuosina
on kääntää asukasluvun kehitys kasvuun. Yksi tekijä tähän on

laadukkaat ja viihtyisät asunnot.

Mikäli teillä on vapaana olevia asuntoja vuokralle annettavaksi,
vinkkaamme niistä mielellämme kysyjille.

 
Vuokranantajan yhteystiedot ja vuokrattavan asunnon perustiedot voi antaa:

toimistotyöntekijä / asuntoasiat; Kirsi Anttila, puh. 040 684 2850
kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380

sähköposti: etunimi.sukunimi@perho.com
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KOSEK TIEDOTTAA

Tapahtumia:

• KELA:n tarjouspyyntö lääkinnällisen hoidon terapeuteille 2022 –  
Kuinka kaupat kotiin? 

Maksuton valmennus yrittäjille

Aika: keskiviikko 6.4. klo. 16.00-18.30
Paikka: Kokkolan kaupungintalo. Tilaisuuteen mahdollista osallistua myös Microsoft Teamsin välityk-
sellä, linkki lähetetään ilmoittautuneille

Ilmoittautuminen 4.4.2022 mennessä >>> 

• Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat la 9.4.2022

Haluatko ostaa tai myydä yrityksen?

KESKI-POHJANMAAN YRITYSMARKKINAT
la 9.4.2022 Kokkolassa klo 9.45
Ilmoittaudu pe 1.4.2022 mennessä osoitteessa
www.kpyritysmarkkinat.fi

• Wedeco kumppanina ja sijoittajana -aamupalatilaisuus

Aika: tiistai 19.4.2022 kello 8.00-9.30 (aamupala klo 8.00-8.30).
Paikka: Kokkolan kaupungintalo, kokoustila Kälviä.

Tilaisuudessa käsitellään mm. seuraavia aiheita: Minkälaisille yrityksille yhteistyö Wedecon kanssa 
sopii? Mitä yrityksiltä edellytetään? Miten yritys hyötyy yhteistyöstä?

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 12.4. >>>

• Mimmit sijoittaa workshop - Sijoittajaksi päivässä! 

Tule mukaan innostavaan Mimmien vetämään Workshopiin! 

Aika: 4.5. klo 16-18. 
Paikka: Kokkolasali, Kokkolan kaupungintalo

Mimmien vetämässä workshopissa käydään läpi sijoittamisen perusteet!

• Mikä pörssi on, miten sinne pääsee ja mitä sieltä voi ostaa?
• Entä miksi sijoittamisen aloittaminen kannattaa?
• Mitä tarkoittaa vastuullinen sijoittaminen?

Ilmoittautumiset 13.4 mennessä >>>
Lisätietoja: https://www.kosek.fi/
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Sulkemiskorvaus 2 ja kustannustuki 6:

Sulkemiskorvaus on tarkoitettu yritykselle, jonka tilat on COVID-19-pandemian hal-
lintaan liittyvän säädöksen tai viranomaisen määräyksen nojalla pidetty suljettuina 
asiakkailta 21.12.2021–28.2.2022 välisenä aikana kokonaan tai osittain. Lisäksi sul-
kemiskorvaus on tarkoitettu yleisötilaisuuksille, joiden järjestäminen oli kielletty 
21.12.2021–28.2.2022 välisenä aikana.

Suljetut yritykset voivat hakea myös myöhemmin kustannustukea, mikäli tuen eh-
dot yrityksen kohdalla täyttyvät.

Sulkemiskorvauksen hakuaika alkaa tiistaina 22.3.2022 klo 9.00. Korvauksen hakuaika 
päättyy 20.4.2022.

Lisätietoja sulkemiskorvauksesta >>>

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapande-
mian vuoksi yli 25 prosenttia vertailukaudesta ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä 
joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista. Hallituksen linjauksen mukaan 
tuen tarve ja määrä arvioidaan koronaepidemian aiheuttaman liikevaihdon äkillisen 
menetyksen perusteella. Tuella pyritään tukemaan yritysten selviämistä koronapande-
mian yli.

Tuki kohdistuu kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.12.2021–28.2.2022.

Kustannustuen kuudes hakukierros alkaa 26.4. klo 9.00. Tukea haetaan Valtiokontto-
rin sähköisestä asiointipalvelusta.

Lisätietoja kustannustuesta >>>

Anne Koskinen
Yrityskehittäjä, Perhon kunta

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

Löydät KOSEKin myös Facebookista
www.facebook.com/KokkolanseudunKehitys


