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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

Kunnanvirasto pidetään kesällä suljettuna 
4.-31.7.2022 (viikot 27-30) välisenä aikana.

Kesä on Perhossa kauneimmillaan. Kesän tapahtumat sekä kokoontumiset saadaankin 
vihdoin järjestettyä muutaman välivuoden jälkeen. Nautitaan auringosta, lämmöstä ja kesäsa-
teestakin, ja kerätään energiaa kesän ohjelmasta syksyn kiireisiin. Koronan suhteen voidaan 
olla turvallisimmin mielin kuin aiempina kesinä, mutta pidetään huolta toisistamme ja osallistu-
taan tapahtumiin vain oireettomina. Soiten nettivisivuilta löytyy lisätietoa ja ohjeita: 

https://soite.fi/palvelut-ja-yhteys/terveys-ja-sairaanhoitopalvelut/koronavirus/
 
Kunnantoimisto on suljettu 4. - 31.7. välisenä aikana. Henkilöstön lomat pyritään 
mahdollisuuksien mukaan keskittämään kyseiselle ajanjaksolle. 

Kiireellisissä asioissa meidät tavoittaa: 

ajalla 4.-8.7.2022 taloussihteeri Arja Lindbom, arja.lindbom@perho.com 
ajalla 11.-15.7.2022 talous- ja hallintojohtaja Terhi Kultalahti, terhi.kultalahti@perho.com
ajalla 18.-29.7.2022 tekninen johtaja Alpo Anisimaa, alpo.anisimaa@perho.com 
 
Toivotamme kuntalaisille aurinkoista ja leppoisaa kesää
Kunnantoimiston väki
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Varhaiskasvatuksen ja koululaisten APIP-kerho terveisiä!

Ensi lukuvuonna aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa järjestetään 1- ja 2-luokkalaisille, sekä tarvittaes-

sa myös muiden vuosiluokkien erityisentuen oppilaille Möttösen ja Kirkonkylän kouluilla. Kerhon 

tarkoitus on lyhentää lapsen yksinoloaikaa kotona mm. vanhempien ollessa töissä. Toivomme, 

että perheet, joiden lapsi tarvitsee lukuvuonna 2022–2023 aamu- ja / tai iltapäiväkerhoa, tekisivät 

eDaisyn kautta APIP-hakemuksen (https://perho.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin). 

Kerhotoimintaa haetaan aina lukuvuodeksi kerrallaan, tai lyhemmälle aikajaksolle. Kerhoon voi ha-

kea kesken lukuvuoden. 

Aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa tarjotaan klo 7–17 välillä. APIP-toiminta on maksullista. 

Kerho varataan aina ennakkoon. Kerhovaraukset tehdään DaisyFamilyn kautta 

(https://perho.daisyfamily.fi/login). Sunnuntaisin klo 23 lukkiutuu kahden viikon päähän kerhova-

rausten tekeminen. DaisyFamilyn käytöstä annetaan kirjallinen ohjeistus heille, jotka hakevat kerho-

toimintaan. Ohjeistus löytyy myös Perhon kunnan nettisivuilta. Kerhovarauksia voi käydä tekemässä 

heti kun kerhohakemus on käsitelty ja kerhopaikasta on tehty viranhaltijanpäätös.

Esikouluikäisille lapsille järjestetään täydentävää varhaiskasvatusta Mäntymetsän päiväkodilla. 

Aiemmin he ovat olleet mukana koululla pidettävässä kerhotoiminnassa. Lukuvuonna 2022–2023 

esikouluikäisille on oma täydentävän varhaiskasvatuksen ryhmä Mäntymetsän päiväkodilla Tin-

tit-ryhmätilassa. Linja-autokuljetus on aamuhoidosta Mäntymetsästä koulun esiopetukseen, ja 

esiopetuksesta iltapäivähoitoon Mäntymetsään. Täydentävää varhaiskasvatusta voi hakea eDaisyn 

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

Aurinkoista kesää jokaiseen kotiin!

Ystävällisesti 

Saara-Maija Kalliokoski, varhaiskasvatusjohtaja 

Puh. 0400760472, tai saara-maija.kalliokoski@perho.com

Pasi Kanniainen, rehtori

Puh. 0445759074, tai pasi.kanniainen@perho.com
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KIINTEISTÖ OY PERHON KARTANON VUOKRA-ASUKKAAT

Varsinkin näin kesäaikaan on mukava nauttia aurinkoisista kesäilmoista pihalla istuskellen. 
Muistutamme siis kaikkia Kiinteistö Oy Perhon Kartanon vuokra-asukkaita huomioimaan, että 

tupakointi on kielletty myös ulkona sellaisilla paikoilla, joista tupakansavu pääsee 
kulkeutumaan naapuriasuntoihin sekä terassin alueelle.

Sääntöjen noudattaminen ja naapureiden huomioonottaminen asumisessa 
vaikuttaa kaikkien asumisviihtyvyyteen.

Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille!
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Lisätietoja Perho-viikon tapahtumista!

• to 4.8. klo 12-15 sählyturnaus 13-19 vuotiaille keskuskoulun isossa  
liikuntasalissa.  
Ilmoita joukkue mukaan turnaukseen viimeistään 28.7. mennessä viestillä numeroon 040 
528 9971 tai s-postilla jaakko.kinnunen@perho.com Ilmoituksessa oltava joukkueen nimi ja 
pelaajien nimet (enint. 8 pelaajaa per joukkue.)  
Palkintoja on sponsoroimassa K-Market Ikiliikku 

• su 7.8. Jumalanpalvelus klo 12 Lampuotin talolla.  
Yhteiskyyti ST1:ltä klo 11:15 jos on tarpeeksi lähtijöitä.  
Ilmoittaudu 28.7. mennessä Jaakko Kinnuselle, p. 040 528 9971 tai s-postilla  
jaakko.kinnunen@perho.com
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Ilmoittautuminen Perhon kunnantalolla klo 9:30 alkaen.

Kirjasto tiedottaa:
Kirjaston kesäaukioloajat 

1.5. - 30.9.2022

Suljettu ajalla 11.-24.7.2022

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

p. 040 099 8935
veerakarkinen@gmail.com

@jalkojenhoitajaveera
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KASEKA TIEDOTTAAKASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

MAASEUTUYKSIKÖSSÄ VAJAA MIEHITYS HEINÄKUUSSA
 
Maaseutuasiamiehet ovat lomalla heinäkuussa. Kiireellisissä asioissa laita sähköpostia 
seija.klemola@perho.com tai jukka.hautamaki@kaseka.fi   p. 050 579 0111. Otamme sinuun yhteyt-
tä. 

Pohjanmaan ely-keskus p. 029 502 8500. 

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. 

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. 

Milloin maataloustukia pitää perua? 

Voit muuttaa päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia vielä päätukihaun jälkeen, joten tukien peruminen 
ei ole aina välttämätöntä. Pinta-alaperusteiset tuet voit perua lomakkeella 145 tai vapaamuotoi-
sella ilmoituksella. Voit perua tuen koko peruslohkolta, koko kasvulohkolta tai vain joltain kasvuloh-
kon osalta. Kaikki pinta-alaperusteiset tuet on mahdollista perua samalla lomakkeella. 

Asiasta lisää ruokavirasto.fi-sivustolla.

Lue lisää kylvövelvoitteista (ruokavirasto.fi)

KESANTOJEN JA MUIDEN KASVUSTOJEN MÄÄRÄAIKOJA

Kesannot

Viher- ja sänkikesannot saa päättää kemiallisesti tai mekaanisesti 1.9. alkaen. Jos kesantopellolle 
kylvää nurmikasveja tai syksyllä kylvettäviä kasveja, ne voi päättää jo 15.7.

Lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet (mm. salaojitus, kalkitus, ojien kaivuu/perkaus) ovat sallittu 
vain niiden vaatiman alan laajuudessa. Niitto ei ole pakollinen joka vuosi, mutta pellon avoimena 
säilymisestä on joka tapauksessa huolehdittava.

Luonnonhoitopeltonurmi

Luonnonhoitopeltonurmen voi päättää aikaisintaan toisen kasvukauden jälkeen 1.9 alkaen tai 15.7. 
alkaen, jos kasvusto päätetään syyskylvöisten kasvien kylvöä varten. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on 
sallittua päättämisen yhteydessä.
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KASEKA TIEDOTTAAKASEKA TIEDOTTAA

Luonnonhoitopeltonurmen kasvusto on niitettävä joka toinen vuosi. Vaikeissa rikkakasvitilanteis-
sa niitto on tehtävä vuosittain.

Lyhytaikaiset kunnostustoimenpiteet ovat mahdollista myös luonnonhoitopelloilla. Rikkoutunut tai 
tuhoutunut kasvusto on heti olosuhteiden salliessa toimenpiteen jälkeen kylvettävä uudelleen.

Suojavyöhykenurmi

Suojavyöhykkeeksi ilmoitettujen lohkojen kasvusto on niitettävä vuosittain kasvukauden aikana. 
Niiton ajankohdassa on otettava huomioon luonnonvaraisten lintujen ja nisäkkäiden elinolot. Nii-
tetty kasvimassa on korjattava pois suojavyöhykkeeltä ja sen voi käyttää hyödyksi. Niittojätettä ei 
saa ajaa metsään. Lohkokirjanpitoon on syytä kirjata kasvuston käyttötarkoitus.

HUOM. Sitoumuskausi päättyy 30.4.2023. Kasvustoa ei saa päättää ennen sitoumuskauden loppu-
mista. 

Viherlannoitusnurmi

Viherlannoitusnurmen voi päättää ennen syysviljan kylvöä. Jos seuraava viljelykasvi kylvetään ke-
väällä, viherlannoitusnurmen saa päättää aikaisintaan 1.9. ja muokata aikaisintaan 1.10.

Kerääjäkasvi

Kerääjäkasvin voi päättää kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 15.9. Kasvuston voi muokata tai kyntää 
aikaisintaan 1.10.

Monimuotoisuuspellot

Maisema- ja riistapellot voi päättää aikaisintaan kylvöä seuraavana keväänä.

Saneerauskasvit

Saneerauskasvit saa muokata maahan aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua kylvöstä. Saneeraus-
kasvia ei saa päättää kemiallisesti.

PELTOTUKIEN VALVONNAT ALKANEET

ELY-keskukset ovat aloittaneet maatiloilla tehtävät peltotukien valvonnat.
Peltovalvonnassa tilalla tarkastetaan muun muassa

• kaikkien kasvulohkojen pinta-alat
• viljelykasvit
• viljelytapa
• tukiehtojen noudattaminen
• täydentävien ehtojen noudattaminen.

Vinkkejä valvontaan valmistautumiseen (viljelijäuutiskirje 11.4.2021)

TUKIVUOSIKALENTERI

Uusi tukivuosikalenteri on ilmestynyt! Kalenteri kattaa jakson kesäkuu - joulukuu 2022. Tänä vuonna 
kalentereita ei jaeta hankealueen maatiloille, mutta Tietolinkin sivuilta voi ladata kalenterin (pdf) 
sekä eri kuukausien sähköiset muistutukset omaan sähköiseen kalenteriin. Näin tärkeät päivämää-
rät eivät pääse unohtumaan. Kalenterista löytyy myös keskeisiä tukiehtoihin liittyviä asioita sekä 
QR-koodeja sivuille, joissa asioista kerrotaan perusteellisemmin. Kannattaa ottaa käyttöön! 

Lataa täältä:  https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tukivuosikalenteri  

Aurinkoista kesää!
  
Maataloustoimisto
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