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

Kevät on edennyt hetkessä pitkälle ja aurinko lämmittää jo mukavasti. On eletty kol-
matta kevättä koronan kanssa. Kulunut talvi ja alkukevät on ollut meille Perhossa 
vaikein koronan osalta, ja onneksi on näköpiirissä, että epidemia alkaa helpottamaan 
vihdoin myös meillä. Soiten alueella on luovuttu THL:n linjausten mukaisesti laajasta 
kasvomaskisuosituksesta. Riskiryhmään kuuluvat voivat käyttää maskia suojatakseen 
itseään. Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi edelleen julkisissa sisätiloissa ja lii-
kennevälineissä, jos koronaepäilyn vuoksi on hakeutumassa hoitoon tai koronatestiin. 
Lisäksi maskin käyttö suositeltavaa, jos sinulla on hengitystieoireita tai olet altistunut 
koronavirukselle, ja on kuitenkin välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella. Sosiaali- ja 
terveyspalveluissa suositellaan käytettävän kasvomaskia. Tällä hetkellä Keski-Pohjan-
maalla ei ole myöskään Aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia. 

Elämä alkaa vähitellen normalisoitumaan ihmisten kohtaamisten ja myös tapahtumi-
en osalta. Onkin toiveissa, että loppukevät ja etenkin kesä palauttaa meille yhteisöl-
lisyyden tapahtumien ja yhteisen tekemisen kautta. Pidetään huolta toisistamme ja 
osallistutaan tapahtumiin sekä muihin aktiviteetteihin vain terveenä. 

Aurinkoa ja iloista kevättä kunnantoimistolta perholaisille

KUNNANVALTUUSTON 
kokous maanantaina 16.5.2022 klo 18.30 Keskuskoululla Perhonsalissa
Esityslista nähtävänä kunnan internet-sivulla 12.5. lukien www.perho.com ->  
Pöytäkirjat/esityslistat

Kokousta pääset seuraamaan suorana internetistä osoitteessa: www.perho.com
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan  
nettisivuilla to 19.5.2022 lähtien.
Pekka Riihimäki
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
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KUULUTUS 

Ahvenlammen tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville.

Pohjan Voima Oy suunnittelee noin 9-16 maksimissaan 300 metrin korkuisesta tuulivoimalasta mu-
odos-tuvaa tuulivoimapuistoa Perhon kunnan Ahvenlammen alueelle. Hanketta kehittävä yhtiö on 
Pohjan Voima Oy:n tytäryhtiö Ahvenlammen Tuulipuisto Oy. Alue sijaitsee Perhon kunnan luoteis-
osassa, Halsuan ja Vetelin kuntarajojen tuntumassa. Hankealueen rajalta etäisyys Perhon keskusta-
ajamaan on noin 12-17 km. Hankealueen pinta-ala on noin 2 900 ha. 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Osayleiskaava 
laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää 
rakennusluvan myöntämisen perusteena. Perhon kunnanhallitus hyväksyi 17.1.2022 Ahvenlammen 
tuulivoimaosayleiskaavoituksen käynnistämisen (khall 17.1.2022 § 10).

Mielipiteet ja lausunnot

Perhon Ahvenlammen tuulivoimayleiskaavasta on laadittu MRL63 §:n mukainen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS). OAS:ssa esitetään kaavahankkeen keskeiset tavoitteet, suunnitellut 
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt, laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. 

OAS on nähtävillä 5.5. – 3.6.2022 välisen ajan Perhon kunnantalolla (Keskustie 2, 69950 Perho) sekä 
kunnan verkkosivuilla osoitteessa: www.perho.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää tarkistuksia ja täydennyksiä kaavaprosessin aika-
na. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjalli-
sesti tai sähköisesti Perhon tekniselle lautakunnalle 3.6.2022 mennessä osoitteella: 

Postiosoite: Perhon kunta, kirjaamo/tekninen lautakunta, PL 20, 69951 Perho 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@perho.com 
Käyntiosoite: Keskustie 2, 69950 Perho.
 
Lisätietoja antavat:
 
Perhon kunta 
Alpo Anisimaa 
Tekninen johtaja 
puh: 040 051 0706 
alpo.anisimaa@perho.com 
Keskustie 2, 69950 Perho

Kaavaa laativa konsultti
Sweco Infra & Rail
Iikka Ranta
puh: 040 763 1061
iikka.ranta@sweco.fi

Hankkeesta vastaava
Pohjan Voima Oy
Juho Rönni
puh: 040 824 8780
juho.ronni@pohjanvoima.fi

Yleisötilaisuus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 
18.5.2022 klo 17.00 Perhon kunnantalolla, Haanensalissa, Keskustie 2, 69950 Perho (yleisötilaisuus 
koskee myös Perhon kunnassa vireillä olevaa tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmaa). Yleisötilaisuuteen 
voi osallistua myös sähköisesti. Linkki yleisötilaisuuteen:

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta myös verkkosivuilla 
www.ymparisto.fi/ahvenlampituulivoimaYVA. Mikäli koronarajoitukset estävät yleisötilaisuuden 

järjestämisen paikan päällä, tilaisuus järjestetään sähköisenä. 
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Perhon Kiri tiedottaa!
Perhon Kiri palkkaa kaksi (2) kesätyöntekijää ajalle 01.06. - 30.09.2022. 

Palkattavien tehtävänä on liikuntakerhojen sekä lajiharjoitusten järjestäminen yksilölajien ja pesäpa-
llon osalta nuorille ja lapsille. 
Työaika tulee olla kaksi viikkoa, 6 h/päivä. Työ voidaan jaksottaa valittujen kanssa sovitusti useam-
malle viikolle. Palkka jaksolta on 600 €.

Jos olet 15 – 29 vuotias ja haluat työskennellä nuorten ja liikunnan parissa, lähetä hakemus työhön 
19.05.2022 mennessä sähköpostiosoitteeseen perhonkiri@gmail.com. Kerro lyhyesti, miksi haluat 
ohjaajaksi urheiluseuraan. 

Lisätietoja antaa Sarita Kirvesmäki, puh. 040-5491553.

Perhon kunnan kesätyöpaikat nuorille

Perhon kunta hakee kesätöihin tekniselle toimelle:
• Kolmea 16v täyttänyttä nuorta kesäkuulle ja kolmea heinäkuulle nurmikoiden, piha alueiden ja 

liikuntapaikkojen hoitotehtäviin.
• Yhtä nuoren kesäkuuksi ja yhtä heinäkuuksi keittiöapulaiseksi Jalmiinakodille
• Yhtä nuorta kesäkuuksi ja yhtä heinäkuuksi siivousapulaiseksi

Palkkaus 700 €/kk. Työaika 6,5h/pvä. Työpäivät ma pe.

Lisätietoja alpo.anisimaa@perho.com tai 040 036 1990

Hakemukset 8.5.2022 mennessä s postilla kirjaamo@perho.com tai kirjeellä Keskustie 2, 69950
Perho. S postin otsikossa tai kirjekuoressa oltava merkintä Kesätyö 2022.

Perhon kunta hakee kesätöihin vapaa-aikatoimelle:
• Kahta apuohjaajaa/valvojaa uimakouluihin. Palkka 350€. Työaika 2 viikkoa ma pe (6.6. 17.6.) 

uimakoulujen keston ajan.
• Yhtä 18v täyttänyt autokortillista ja 6 muuta kesäkerhovetäjäksi Möttöselle, Oksakoskelle ja Kir-

konkylälle. (2 vetäjää per paikka) Työaika 6h per päivä 4 vkoa . ma pe. (27.6 21.7) Palkka 700€

Lisätietoja jaakko.kinnunen@perho.com tai 040 528 9971

• Yhtä täysi ikäistä työntekijää Artstudion ja kotiseutumuseon esittelijäksi heinäkuun ajalle. Palk-
kaus 700€/kk, 5h/pvä, 5pvä/vko 

Lisätietoja Mirja Siironen puh. 040 558 2642 ja Olga Melet Pajuoja 040 130 6009)

Hakemukset 8.5.2022 mennessä s postilla kirjaamo@perho.com tai kirjeellä Keskustie 2, 
69950 Perho. Sähköpostin otsikossa tai kirjekuoressa oltava merkintä Kesätyö 2022.

HUOM! HAKUAIKA LOPPUU 8.5.2022!

Tekninen toimi tiedottaa!
Sinä joka aiot rakentaa kesän aikana, haethan luvan ajoissa. 

Rakennuslupa tulee hakea 17.6. mennessä. 

Kesälomien ajalla (17.6.- 31.7.) emme käsittele lupahakemuksia. 
Tämä koskeen myös ympäristönsuojelun lupia.

 

Tekninen toimi
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Perhon lukion Wanhojen tanssit 
pe 20.5.2022 Keskuskoulun liikuntasalissa

kahvitarjoilu klo 18.00
tanssiesitys klo 18.30

Illan vapaan haun musiikista vastaa 

J. Kangas & Pilles Band 
Liput 10€
alle 12-vuotiaat ilmaiseksi 

Tervetuloa! 

Toivottavat Lukion jatkajat

Kirjasto tiedottaa:
Kirjaston kesäaukioloajat 

1.5. - 30.9.2022

Ma  klo 10 - 16
Ti    klo 12 - 19
Ke   klo 10 - 16
To   klo 13 - 19
Pe   klo 10 - 16
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KASEKA TIEDOTTAAKASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

PÄÄTUKIHAKU ALKAA 5.5.2022

Päätukihaku alkaa Vipu-palvelussa maanantaina 5.5.2022. Hakemus on jätettävä viimeistään 
15.6.2022.

Ruokavirasto lähettää huhtikuun puolivälissä postitse tarkempia tietoja tämän vuoden päätukihaus-
ta.

HAKUOPAS ON JULKAISTU 

Viljelijätukien vuoden 2022 hakuopas on julkaistu Ruokaviraston sivuilla.

Ympäristösitoumuksen ja -sopimusten jatkovuodesta kerrotaan tukien omissa luvuissaan. Vuonna 
2023 tukiin tulevista muutoksista saat ennakkotietoa Tuenhakijan perusoppaan luvusta 9.

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

KASVINSUOJELURUISKUJEN TESTAUKSET

ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää ruiskun testauksia mm. seuraavilla paikkakunnilla:

Veteli  7.6.    klo 10.30–12.30 Räyringin tanssilavan piha, Räyrinki
Veteli  7.6.    klo 14.30–15.30 Pulkkisen kylätalo, Pulkkinen
Halsua 8.6.    klo 09.15–11.00 Isokarhun varaston piha
Perho 8.6.    klo 12.30–14.30 Perhon Mol, hallin edusta
Lestijärvi 9.6.    klo 12.00-15.30 Ent. P. Kauppisen huoltoaseman piha

Kasvinsuojeluruisku tulee testauttaa vuoden 2020 loppuun saakka 5 vuoden välein. Esim. jos ruisku 
testataan 31.12.2020, pitää ruisku testauttaa uudestaan 31.12.2025 mennessä.

Vuoden 2021 alusta lähtien ruisku tulee testauttaa 3 vuoden välein. Esim. jos ruisku testataan 
1.1.2021,on testaus voimassa kolme vuotta, jolloin seuraava testaus pitää tehdä viimeistään 
1.1.2024.

Kasvinsuojeluruisku tulee olla ehdottomasti pesty sekä ulosottoakseli suojattu. Ruiskussa tulee 
olla 200 litraa vettä. Testaajilla on mukana suuttimia ja yleisimpiä varaosia ruiskuihin. Mukana myös 
edullisia tuulikulkeumaa 90 % alentavia suutinkärkiä ja triplettirunkoja. Ruiskun testaamisen hinta 
on 210 € (alv 0 %). Lisätietoja Jouni Huhtalalta, puh. 040 512 3703 ja Jarmo Karhulalta, puh. 044 
521 2210.

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/024DCE9B3BD-
BECD5  
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KASEKA TIEDOTTAAKASEKA TIEDOTTAA
Ilmoittautumisia myös ritva.jaakkola@kpedu.fi  p. 044 7250 625.

Aikaisempien tilaisuuksien materiaaleja löytyy osoitteesta https://www.kpedu.fi/tietolinkki/mate-
riaalit  

TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA VIIMEISTÄÄN 15.6.2022

Varantohakemuksia voi jättää viimeistään 15.6.2022. Perusteet ovat nuori viljelijä, uusi viljelijä, 
tilusjärjestelyt, LUEL- ja LUTU-viljelemättömyyssitoumuksen päättyminen, ympäristötuen 20-vu-
otisen erityisympäristötukisopimuksen päättyminen ja tuomio-istuimen päätös/hallinnollinen 
määräys.

Kansallista varantoa hallinnoidaan ELY-keskuksissa, jotka myös käsittelevät varantoha-kemukset ja 
tekevät hakemuksista päätökset. Hakemus tehdään lomakkeella 289.

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. 

TURVEPELLOISTA KERÄTÄÄN UUTTA TIETOA VALTAKUNNALLISELLA MAASTOKARTOITUKSELLA

Tänä keväänä alkaa maastokartoitus, jonka avulla selvitetään turvepeltojen sijaintia ja ominai-
suuksia. Tarkoituksena on tunnistaa maataloustuotannolle välttämättömät turvepellot.

Tulosten pohjalta viljelijöille tarjotaan keinoja turvepeltojen hiilen hajoamisen vähentämiseen ja 
ilmastokestävän maatalouden edistämiseen.

Maastotyökierroksia varten maanomistajilta haetaan maastotyöluvat maalis–kesäkuussa.

Luonnonvarakeskuksen tiedote 21.3.2022

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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Perhon kotiseutuyhdistys tiedottaa:

Yhdistyksen kirjat Perholaiset rattailla ja Leipä leviämmäks sekä Lauri Hietaniemen teos Otto von 
Fieandt - Suomen sodan legenda myynnissä St1:llä, kirjastossa, kunnanvirastolla ja johtokunnan 
jäsenillä. Sopivat vaikkapa merkkipäivämuistamisiksi tai lukemiseksi etäperholaisille sukulaisille.

Historialliset käyntikohteet Kokkonevan Suomen sodan taistelupaikka ja Fieandtin kivi sekä Hauta 
Perhossa -muistomerkki Jängällä sopivat kevätulkoiluun.

Kotiseutumuseo on auki heinäkuussa torstaisin ja perjantaisin - 
muulloin sopimuksen mukaan.

Siirtolaisuusperinteen ilta ti 3.5. klo 18 kirjastolla - mukaan mahtuu!

Lämpimiä kevätpäiviä!

Perhon Martat tiedottaa:
Normaaliajan palautuessa Perhon Martoilta voi taas tiedustella tarjoilu-, 
kokkaus- ja järjestelypalveluita sopuhintaan. 

Martoilla on myös vuokrattavana kahvi- ja ruoka-astiastoa juhliin ja pitoihin. 
Yhteydenotot Mirja Siironen, Katri Haukilahti ja Seija Heinola.

Perhon Marttojen kevätretki Ahosen Taimistolle Karstulaan to 12.5. 

Marttailu-tapaamisiin!

Tulossa 4H-kesäleiri 6-10-vuotiaille
• Leiri toteutetaan 6-17.6 päiväleirinä arkisin klo 9-14.
• Leirillä tarjoillaan välipala. Leirille otetaan 20 ensimmäiseksi  

ilmoittautunutta.
• Leirillä askarrellaan, leikitään, leivotaan ja kokataan.
• Leiri on ilmainen ja paikkana on nuopparin ympäristö.

Ilmoittatutumiset 25.5 mennessä Kaisalle puh: 0407791690

Juhamatin konsertti 

”ELÄMÄ ON HYVÄÄ”

Paikka: Perhonsali
torstaina 8.5. klo 19:00 

Kauneimmat rakkauslaulut. Pianistina Rami Loukola.  

”Juhamatti on suomalainen iskelmälaulaja joka aloitti uransa jo vuonna 1969. 
Suosituimmillaan Juhamatti oli 1980-luvulla, jolloin hän oli Suomen menestyneimpiä 

iskelmäartisteja neljällä kultalevyllään.”

Vapaa pääsy! Tervetuloa!

Järj. Perhon kulttuuritoimi.
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KOSEKin yrittäjälounas Perhossa 20.5.

Yrittäjä, tule tapaamaan KOSEKin 
yrityskehittäjiä ja henkilökuntaa 
Perhon maatalousoppilaitokselle 
(Haanentie 26) 

perjantaina 20.5. klo 12-13, 
me tarjoamme lounaan!

  Tervetuloa!

Yhteistyössä: 
Perhon kunta, Perhon kehitysyhtiö 
ja KOSEK

……………………………………………………
Anne Koskinen

Yrityskehittäjä, Perhon kunta
Keskustie 2, 69950 Perho

044 780 9241 anne.koskinen@kosek.fi

Tervetuloa
 

Kunnanjohtajan etätreffeille 
tiistaina 10.5.2022 klo 18 alkaen

 
Yritysesittelyssä ovat vuorossa:

 
Opso rekry - hanke

 

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


