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Seuraava Perholainen 1/2023 
ilmestyy alkuvuodesta.
 

Julkaisija: Perhon kunta, Kunnanvirasto
Toimitus: Virpi Poikelin 
                 perholainen@perho.com
Taitto: Toni Varila 
Aineiston lähetys: perholainen@perho.com, 
viimeistään ilmestymisviikon maanantaina.
Painopaikka: Painolampi Ky
Jakelu: Markku Göös

KUNNANVALTUUSTON 
kokous maanantaina 12.12.2022 klo 18.30 Kunnantalolla, Haanensalissa.
Esityslista nähtävänä kunnan internet-sivulla 8.12. lukien www.perho.com ->  
Pöytäkirjat/esityslistat

Kokousta pääset seuraamaan suorana internetistä osoitteessa: www.perho.com
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan  
nettisivuilla to 15.12.2022 lähtien.
Pekka Riihimäki
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
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Sivistysjohtajan tervehdys perholaisille 
Perhon kunnan sivistyslautakunta on vuoden 2022 aikana osallistunut moniin hankkeisiin. Sivistys-
lautakunta on yhteistyössä teknisen toimen kanssa edistänyt monia hankkeita kuluvan vuoden aika-
na. Yksi tärkeimmistä hankkeista on omatoimikirjaston valmistelu ja toteutus yhteistyössä 
hyvinvointilautakunnan kanssa. Omatoimikirjaston asennustyöt on aloitettu Perhon kirjastolla, oma-
toimikirjaston käyttöönotto ajoittuu alkuvuoteen 2023 ja asiasta tiedotetaan kuntalaisia lähempänä. 
Omatoimikirjasto lisää kirjaston palveluita kuntalaisille.  

Perhon lukio aloitti tämän lukuvuoden kampuksella. Toiminta uudessa ympäristössä käynnistyi hy-
vin. Opiskelijat ja lukion henkilökunta ovat olleet tyytyväisiä luokkatiloihin sekä niiden uudistettuun 
ilmeeseen. Tulevan vuoden tavoitteena on saattaa tämä hanke loppuun, kampuksen muiden tilojen 
osalta. Kotitalousopetus on järjestetty vanhan kivikoulun tiloissa, mutta monien vaiheiden jälkeen 
uudet tilat ovat valmistumassa keskuskoulun L-siipeen. Kotitalousluokan avajaisia vietämme alkuvu-
odesta 2023. Perhon kunnan lapsilla ja nuorilla on monia ilon aiheita näiden hankkeiden toteudut-
tua.  

Sivistyslautakunta aloitti Perhon kunnan kouluverkkoselvityksen 13.6.2022 §143 kunnanhallituksen 
ohjeistuksen mukaisesti. Sivistyslautakunta perusti työryhmän kokouksessaan 15.6.2022 §97 asian 
valmistelua varten. Perhon koulupiirijakojen uudelleen järjestelytyöryhmän koollekutsujana toimii 
sivistysjohtaja ja sihteerinä talous- ja hallintojohtaja. Työryhmään kuuluvat: sivistysjohtaja Anni Rii-
himäki, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Antti Isomöttönen, kunnanjohtaja Lauri Laajala, talous- 
ja hallintojohtaja Terhi Kultalahti, kunnanhallituksen edustajina Mirja Siironen ja Mika V. Kellokoski, 
Terhi Möttönen OAJ:n edustaja (henkilöstö), Oili Hämäläinen, JHL edustaja (henkilöstö). Kouluverk-
koselvitykseen liittyen on järjestetty henkilöstöinfo 7.12.2022. Kouluverkkoselvitystyön yhteydessä 
tehdään lapsivaikutusten arviointi, joka toteutetaan tammikuussa 2023. Lapsivaikutusten arvioinnin 
yhteydessä toteutetaan kysely perusopetuksen oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle siten, että 
sivistyslautakunta voi hyödyntää vastauksia päätöksenteossa.  

Kouluverkkotyöryhmän aikataulua alla tiedoksi kuntalaisille (muutokset mahdollisia)  

• 13.10.2022 työryhmän kokous 
• 26.10.2022 työryhmän kokous 
• 11.11.2022 työryhmän kokous 
• 23.11.2022 työryhmän kokous 
• 14.12.2022 työryhmän kokous 
• 4.1.2023 työryhmän kokous 
• 11.1.2023 lautakunnan kokous  

Kuulemistilaisuus järjestetään 16.1.2023 - 31.1.2023. Kuulemisesta tiedotetaan virallisesti myöhem-
min.  

Sivistyslautakunnan kokous 8.2.2023 kuulemisesta tulleiden palautteiden käsittely ja esityksen teke-
minen kunnanhallitukselle. 

Kunnanhallituksen ja valtuuston päätökset helmikuussa 

Kiitän lämpimästi kaikkia sivistyslautakunnan hankkeissa mukana olleita tahoja, henkilöstöä, huol-
tajia ja oppilaita hyvästä yhteistyöstä kuluvan vuoden osalta. Toivon kaikille perholaisille rauhallista 
joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta 2023! 

Anni Riihimäki  
sivistysjohtaja 

Huomioi liikenneturvallisuus ja -säännöt!

Liukkaiden kelien koittaessa vaikuttaa jälleen, että osa ajokortin (traktori- tai autokortti) saaneista ei 
ymmärrä vastuutaan liikennekäyttäytymisessä ja kanssaliikkujien turvallisuudesta. 

Traktoreilla, mönkijöillä ja autoilla ajetaan kevyenliikenteenväylillä ja kaava-alueen teillä muista 
kulkijoista piittaamatta ja vaaratilanteita aiheuttaen. Näistä tilanteista tulee aina ilmoittaa poliisille 

soittamalla numeroon 112. Ilmoita myös, että poliisilla on tallentava kameravalvonta Perhossa.
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Nuoppari on suljettuna viikot 51, 52 ja 1 eli 19.12.2022–8.1.2023.
Avoinna 11.1. alkaen keskiviikkoisin klo 18–21 ja perjantaisin klo 18–22.

Kuntosali-infoa

Kuntosali on ollut syksyn aikana vilkkaassa käytössä. Kuntosali toimii 
teollisuusalueella osoitteessa Vehmassuontie 9. Kuntosali on auki joka 
päivä kello 6–22. Sali on hyvin varustettu ja mahdollistaa monipuolisen 
kuntosaliharjoittelun.

Kuntosalikortti eli kulkulätkä on aina henkilökohtainen. Kulkulätkän voi hankkia vapaa-aikatoimistosta 
kunnanviraston aukioloaikoina. Kuntosalikortin voi uusia myös puhelimitse, tekstiviestillä tai 
sähköpostilla. Kuntosalikortin voi hankkia yhdeksi kerraksi, kuukaudeksi, kolmeksi kuukaudeksi, puoleksi 
vuodeksi tai vuodeksi. Kuntosalikortin hankinnan yhteydessä annat henkilötiedot laskutusta varten. 
Kuntosalikortin voi lunastaa myös työsuhde-edulla tai erikseen sovittaessa käteisellä.

Kuntosalin käyttö on maksutonta yli 65-vuotiaille perholaisille ja eläkeläisille ja 12–14-vuotiaille 
nuorille. Alle 15-vuotiaat voivat käyttää kuntosalia huoltajan vastuulla ja valvonnassa. Tällöin huoltajalta 
edellytetään oman kuntosalikortin lunastamista. Palauttamattomasta, rikkoontuneesta tai hukkaan 
menneestä kulkulätkästä veloitetaan 30 euroa. 

Vapaa-aikatoimiston edustaja tarkastaa alkuvuoden aikana, että kävijöillä on henkilökohtaiset 
kuntosalikortit ja kulkuoikeudet ajan tasalla.

Lisätietoja Perhon vapaa-aikatoimistosta, nuoriso- ja vapaa-ajansihteeriltä p. 040-528 9971.

Lue lisää: https://perho.com/matkailu-ja-vapaa-aika/vapaa-aikatoimi/vapaa-aika/#kuntosali

Soite tiedottaa

Perhon terveyskeskuksen vastaanotto on avoinna 27.12.2022–8.1.2023 kello 8–14. 
Vastaanotto on suljettu perjantaina 30.12.2022.

Perhon neuvola on suljettu 22.–26.12. ja 30.12.2022–1.1.2023. Neuvolan puhelinpalvelu auki arkipäivi-
sin normaalisti, maanantaista torstaihin kello 8–13 ja perjantaisin kello 8–11. Puhelinpalvelun numero on 
06 826 4477.

Soiten yhteispäivystys on avoinna ympäri vuorokauden eli 24 tuntia vuorokaudessa. Soita ensin 
päivystysapunumeroon 116 117. Arkisin kello 8–16 ota yhteyttä oman alueesi terveyskeskukseen 
poikkeavat aukioloajat huomioiden.

Soiten lastenpäivystys on avoinna ympäri vuorokauden. Soita ensin lastenpäivystyksen numeroon 
06 826 4444.

Hammassärkypäivystys on avoinna maanantaista perjantaihin kello 16–21 ja lauantaista sunnuntaihin 
kello 8–21. Hammassärkypäivystyksen numero on 06 828 7450.

Soiten sosiaalipäivystys päivystää ympäri vuorokauden numerossa 06 826 3002.

Seri-tukikeskus eli seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden tukiyksikkö on avoinna ympäri vuorokauden. 
yhteyttä voi ottaa puhelimitse numeroon 06 826 4344.

Suun erikoissairaanhoito suljettu 24.12.2022–1.1.2023.

Lisätietoja: www.soite.fi/ajankohtaista
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KASEKA TIEDOTTAAKASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

TULEVIA KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA 

KOTIELÄINTILOJEN AJANKOHTAISINFO  
ma 12.12.2022 klo 12.00 - 15.15 webinaarina

Aiheina uusi eläinten hyvinvointilaki, tuotantosidonnaiset eläintuet ja eläinten hyvinvoin-
tikorvaus. 

Asiantuntijat: MTK, MTK K-P, Tyrnävän yta, ProAgria K-P

Ilmoittautumiset https://link.webropolsurveys.com/S/757F62A4D55B662C tai ritva.jaakkola@
kpedu.fi  p. 044 7250 625 

PELTOVILJELYN AJANKOHTAISINFO  
pe 16.12.2022 klo 10.00 - 12.15 webinaarina

Miltä peltokasvien markkinat näyttävät? Mitä uusi ohjelmakausi tuo tullessaan C-alueelle 
peltoviljelyn näkökulmasta? 

Asiantuntijat: MTK-Pohjois-Savo, MTK

Ilmoittautumiset https://www.lyyti.in/peltoviljelynajankohtaispaiva2022  
tai  p. 044 7250 625 

MAATALOUSYRITTÄJIEN ETÄPIKKUJOULUT  
Mela järjestää maatalousyrittäjille etäpikkujoulut ke 14.12.2022 klo 13 – 15.

Ilmoittaudu maksuttomaan tilaisuuteen www.mela.fi/tapahtumat

Hilpeässä jouluisessa menossa mm.

Juontoa ja juttuja  - Jussi Vatanen 
Vitsejä ja vinkkejä – Kummelin työpäivä 
Porinaa ja purinaa  - Pitäiskö olla huolissaan? 
Menoa ja monoa – Puumiehet show

HYÖDYNNÄ TUOREITA TALLENTEITA!

Maankäytön ajankohtaiset aiheet –webinaarissa 5.10.2022 asiaa mm. tuulivoimarakentamis-
ta, sähkölinjoista ja näihin liittyvistä sopimuksista  https://youtu.be/r41mw7X4U30  

Maatilojen syysinfossa 10.10.2022 asiaa mm. tukioikeuksia syksyllä 2022, vuokrasopimuksis-
ta ja raivioista   https://youtu.be/QdyZ7qiv570   

TULEVASTA OHJELMAKAUDESTA

Täysin uutta uudella ohjelmakaudella on, että kaikki päätukihakemuksella ilmoitetut pelto-
lohkot valvotaan satelliittikuvien avulla. Se pitää sisällään lohkojen seurantaa, tarvittaes-
sa paikkaan sidottujen valokuvien lähettämistä lisätietopyyntöjen kautta, mikäli lohkon 
tiedot hakemuksella eivät vastaa satelliittikuvien tietoja. Viljelijöillä on laajat mahdollisuudet 
muokata tukihakemuksen tietoja pitkälle hakuajan päättymisen jälkeen. Pinta-alojen monitorointi 
vähentää myös merkittävästi paikalla tehtävien tarkastusten määrää. Monet tuet säilyvät ennal-
laan, mutta myös moni muutoksia on tulossa. Asiasta tulee enemmän tietoa, kunhan ohjelma 
valmistuu lopulliseen muotoonsa.

Tarkempaa tietoa https://uutiskirje.ruokavirasto.fi/archive/show/5228183
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Vuodesta 2023 lähtien uudisraivatut alat tulee olla pysyvästi nurmipeitteisiä ja niitä koskee 
muokkauskielto. Vaatimus koskee alaa, joka on joko raivattu maatalousmaaksi tai ollut aiemmin 
turvetuotannossa. Ehto ei kuitenkaan koske alaa, joka on ollut viljelykelpoinen viimeistään 
31.12.2022. Raivattu ala kannattaa siis mahdollisuuksien mukaan kunnostaa 31.12.2022 
mennessä viljelykelpoiseksi (peruskunnostus tehty, markkinakelpoisen sadon tuottami-
nen mahdollista). Uudesta alasta kannattaa tässä tapauksessa myös ottaa valokuva 31.12. 
mennessä, jotta tarvittaessa alan tukikelpoisuudesta on olemassa näyttöä. 

Viljelijäkoulutuksia on tulossa. Todennäköisesti ensimmäiset koulutukset pidetään vuoden-
vaihteen jälkeen, sillä uudesta ohjelmakaudesta ei ole vielä kaikki tieto selvillä. Lakipakettia kä-
sitellään tällä hetkellä eduskunnassa.

ELÄINTUET UUDISTUVAT V. 2023

Alkuvuodesta voit hakea mm. seuraavia eläintukia alueellamme:

Eläinpalkkiot 
- sonnipalkkio  
- teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio 

Eläinten hyvinvointikorvaus

Kansalliset kotieläintuet 
- pohjoinen kotieläintuki naudoista 
- pohjoinen kotieläintuki uuhista ja kutuista 
- sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

HUOM: Pohjoisten kotieläintukien osallistumisilmoitukset päättyvät vuodenvaihteessa. Sekä en-
nakkoa että lopullista tukea pitää hakea jatkossa vuosittain. Haku alkaa alkuvuonna. 

Nautojen eläinyksikkökohtaista tukea ei makseta enää emolehmähiehoista. Jatkossa tuki 
sisältyy emolehmätuotantoon. 

ILMOITA ELÄINTEN TIEDOT REKISTERIIN AINA AJALLAAN
Kaikkien eläintukien saamisen edellytyksenä on, että noudatat eläinten tunnistus- ja rekisteröin-
tisäädöksiä.

Huolehdi, että eläinten tiedot on aina merkitty annetuissa määräajoissa eläinrekisteriin.

Myöhässä tehdyt ja virheelliset rekisteri-ilmoitukset aiheuttavat eläintukiin hylkäyksiä ja 
seuraamuksia.

Eläinpalkkioissa on käytössä viitepäivä, jolloin rekisteristä tarkistetaan eläimen sukupuoli sekä 
tulo- ja poistoilmoitukset.

Palkkioita saa ainoastaan niistä eläimistä, joiden tiedot ovat oikein rekisterissä viitepäivänä. Tar-
kista siis kaikkien eläinten tiedot ennen viitepäivää. 

Viitepäivät vaihtelevat eri eläinpalkkioissa. Alustavat viitepäivät on julkaistu 20.10.2022 julkais-
tussa uutiskirjeessä. Tiedotamme viitepäivistä vielä tarkemmin, kun eläinpalkkioiden ehdot 
ovat varmistuneet.
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ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSAIKA ALKAA 1.1.2023

Eläinten hyvinvointikorvauksessa annat sitoumuksen siitä, mitä toimenpiteitä noudatat koko vuo-
den 2023 ajan. 

Hyvinvointikorvauksen saamisen vaatimus on hyvinvointisuunnitelma. Hyvinvointisuunni-
telmaan kuuluu ruokintasuunnitelma, joka pohjautuu rehuanalyyseihin. Mallipohjia hyvinvointi-
suunnitelmista löydät Ruokavirasto.fi-sivustolta. 

Eläinten hyvinvointikorvausten säädökset ovat vielä valmisteilla. Sitoumusehdot julkais-
taan Ruokaviraston verkkosivustolla joulukuun alkupuolella.

SIKA- JA SIIPIKARJATALOUDEN TUOTANNOSTA IRROTETTUUN TUKEEN MUUTOS

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea maksetaan tilakohtaisen viitemäärän pe-
rusteella. Perusteet säilyvät ennallaan, mutta jatkossa eläintiheyden laskennassa hyödyn-
netään ainoastaan siat ja siipikarja.

SEURAA MAATALOUSPOLITIIKAN UUDISTUKSEN VALMISTELUA
ruokavirasto.fi/cap

mmm.fi/cap27

TILAKOHTAISTA APUA VÄLITÄ VILJELIJÄSTÄ -PROJEKTIN KAUTTA 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Välitä viljelijästä -projekti jatkaa MTK-Keski-Pohjanmaan 
Myötätuulta tuottajalle II-hankkeen tilakohtaista työtä maakunnan maatalousyrittäjien auttami-
seksi. Välitä viljelijästä -projektin projektityöntekijänä Keski-Pohjanmaalla toimii Katja 
Leppälä. Katja auttaa maatalousyrittäjiä mm. talouteen, jaksamiseen, ihmissuhteisiin, työkykyyn 
ym. elämään ja yrittämiseen liittyvissä haasteissa. Katjan tavoittaa puhelimitse numerosta 050 
406 9614 tai sähköpostilla katja.leppala@mela.fi. Yhteyttä kannattaa ottaa rohkeasti matalal-
la kynnyksellä. Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista. 

          Maataloustoimisto

ETSINTÄKUULUTUS!

Hei, perholainen yrittäjä! Haluatko yrityksellesi ja osaamisellesi näkyvyyttä? 
Kunta ja Kokkolanseudun Kehitys järjestävät yhdessä some-kampanjan, jossa 
esitellään perholaisia yrityksiä.

Jos haluat tuoda paikkakuntalaista osaamista muiden ulottuville, ota yhteyttä viestintäsihteeri Virpi 
Poikeliniin puh. 040 684 2848 ja sähköposti virpi.poikelin@perho.com tai yritysneuvoja Anne Koskiseen 
puh. 044 780 9241 ja sähköposti anne.koskinen@kosek.fi.

Tartu rohkeasti luuriin, laitetaan yhdessä some soimaan!
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Hyvä perholainen yrittäjä!

Muistathan KOSEKin maksuttomat palvelut niin pienissä kuin 

suuremmissakin asioissa yrittäjän taipaleella.

Ohessa joitakin esimerkkejä palveluistamme:

· Kevytyrittäjyyttä suunnittelevat

· Päätoimista yrittäjyyttä suunnittelevat

· Kehittämissuunnitelman laatiminen, kun pohdinnassa on  
uudenlainen liiketoiminta toimivalla yrityksellä

· Julkisten tukirahoitusmuotojen selvittäminen esim. kone-, laite- 
tai toimitilainvestointeihin

· Mietityttääkö taloushallinnon järjestäminen, markkinointi jne.

· Sparrauskaveri yrittäjyyden arjessa!

Ollaan yhteydessä! 

Yhteyttä voit ottaa myös suoraan muihin asiantuntijoihimme, yhteystiedot www.kosek.fi 

………………………………………………………………
Anne Koskinen

Yrityskehittäjä, Perhon kunta
Keskustie 2, 69950 Perho

044 780 9241
anne.koskinen@kosek.fi

www.facebook.com/KokkolanseudunKehitys


