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Syksyinen tervehdys kunnantalolta. Olen aloittanut Perhon kunnan
talous- ja hallintojohtajana lokakuun loppupuolella. Ensimmäiset
päivät ovat olleet mielenkiintoisia ja uuteen tutustumista. Kunnat
ovat minulle sydämen asia, koska kunnan toiminta vaikuttaa suoraan
asukkaiden hyvinvointiin ja jokaisen arjen toimivuuteen. Erityisesti
tiiviit ja vireät kunnat ovat lähellä yksittäistä ihmistä, ja jokainen
kuntalainen voi vaikuttaa asioihin matalalla kynnyksellä. Kunnan
ytimen ja ilmapiirin muodostaakin jokainen asukas, yksin ja yhdessä.
Talous- ja hallintoasiat ovat tärkeitä kunnan toimintojen ja palveluiden järjestämisen kannalta. Kun
talouden ja hallinnon hoitaminen on tasapainossa, se näkyy asioiden sujumisena ja tukee päätöksentekoa. Onkin tärkeää, että kunnassa voidaan keskittyä juuri niihin asioihin, jotka vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin ja kunnan elinvoimaan. Voikin sanoa, että kun kunnan kivijalka eli toimintojen
järjestäminen on kunnossa, se näkyy positiivisena vireenä monella tasolla.
Perho on virkeä ja elinvoimainen kunta, jossa perusasiat ovat kohdillaan ja palvelut hyvällä mallilla.
Tämä kertoo siitä, että Perhossa asiat on hoidettu hyvin, ja täällä onkin hyvä aloittaa työt. Kun perusta on kunnossa, toimintoja voidaan kehittää ja kyetään vastaamaan haasteisiin, joita väistämättä
koko kuntakentällä tällä hetkellä on. On kuitenkin hyvä muistaa, että kunta ei ole pelkästään talousasioita tai hallintorakennetta, vaan ydin muodostuu ennen kaikkea yhteisöstä ja yhteisön asioista.
Toivotan kaikille perholaisille mukavaa ja toimeliasta syksyä.

Terhi Kultalahti

talous- ja hallintojohtaja

Seuraava Perholainen 10/2021
ilmestyy viikolla 49
Julkaisija: Perhon kunta, Kunnanvirasto
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vähintään viikko ennen seuraavan julkaisuviikon maanantaita.
Painopaikka: Painolampi Ky
Jakelu: Markku Göös

KUNNANVALTUUSTON
kokous maanantaina 15.11.2021 klo 18.30 Keskuskoululla Perhonsalissa
Esityslista nähtävänä kunnan internet-sivulla 11.11. lukien www.perho.com ->
Pöytäkirjat/esityslistat
Kokousta pääset seuraamaan suorana internetistä osoitteessa: www.perho.com
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan
nettisivuilla to 18.11.2021 lähtien.
Pekka Riihimäki
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
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Tiedote hulevesimaksusta!
Vuoden 2021 hulevesimaksu on 25,00 €/vuosi, mikä laskutetaan asemakaava-alueella olevilta rakennetuilta kiinteistöiltä. Vuoden 2021 osalta hulevesimaksu laskutetaan marraskuussa.
Hulevesimaksu laskutetaan jatkossa helmi-maaliskuussa vuosittain.
Maksun määräämisestä on päättänyt teknisen lautakunnan esityksestä kunnanhallitus 9.12.2020
§239 ja hyväksynyt kunnanvaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com
Tekninen toimi

Yksityisteiden talviauraus!
Tekninen toimi muistuttaa, että yksityisteiden talviaurausta hakeneet tiekunnat ja pihateiden omistajia, että talviaurauksen edellytyksenä on että tiekunnat ja pihateiden omistajat ovat merkinneet
tienreunat aurausviitoilla. Aurausviitat tulee asentaa 30cm tien laidasta ja suorilla tieosuuksilla noin
70-80 m välein ja mutkaisilla tieosuuksilla 40-50m välein tien molemmin puolin.
Autoilijoita toivotaan huomioimaan että aurausviitat ovat tärkeitä urakoitsijan työturvallisuudelle ja
niitä ei saa kaataa/poistaa.
Tekninen toimi
Perhon kunta julistaa haettavaksi

SIIVOOJAN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN AJALLE 29.11.2021-31.10.2022
Siivouspalvelut vastaa kunnan kiinteistöjen ja toimitilojen puhtaudesta ja viihtyisyydestä.
Eduksi katsomme soveltuvaa alan koulutusta sekä siivousalan työkokemusta. Arvostamme hyvää
yhteistyökykyä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, reipasta työotetta sekä palveluhenkisyyttä.
Oman auton käyttömahdollisuus välttämätön.
Palvelussuhteen ehdot KVTES:n mukaisesti. Palkka 1 894,52 €/ kk ja työaika 38 h 15 min/viikko. Toimeen valitun on esitettävä nähtäväksi lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002
mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on viisi kuukautta. Toimi täytetään 29.11.2021 alkaen.
Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen
hakemus, joka osoitetaan tekniselle lautakunnalle, tulee toimittaa os. Perhon tekninen lautakunta,
PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä siivoojan
määräaikainen toimi. Hakemukseen tulee liittää cv ja selvitys hakijan soveltuvuudesta.
Hakuaika toimeen päättyy maanantaina 8.11.2021 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei
oteta huomioon. Mahdolliset haastattelut järjestetään viikolla 45.
Lisätietoja: Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 / alpo.anisimaa@perho.com,
Vt. siivous- ja ravitsemispäällikkö Sirpa Itäniemi, p. 040 024 1124 / sirpa.itaniemi@perho.com

Perhon kunta myy käytöstä poistuneita kiinteistöjä
•
•

Kokkonevan koulu osoitteessa Kokkonevantie 5
Päiväkoti Satulinna osoitteessa Antintien 6
Lisätietoja voi kysyä teknisestä toimistosta
Alpo Anisimaa 0400-510706 tai alpo.anisimaa@perho.com
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YHTEYDENOTTOPYYNTÖ / KÄRKELÄN TALLI JA MANEESI
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä siirsi Perhossa tapahtuneen hevoskoulutuksen Kaustiselle
syksystä 2021 ja vuokrasopimus ns. Kärkelän tallista ja Maneesista jaloittelu- ja laidunalueineen
päättyy vuoden 2021 lopussa. Perhon kunta kartoittaa tilojen tulevaisuuden käyttöä ja pyytää tiloista kiinnostuneita ottamaan yhteyttä kunnanjohtaja Lauri Laajalaan (p. 040 051 7380 tai
sp. lauri.laajala@perho.com) tai tekninen johtaja Alpo Anisimaahan (p. 040 051 0706 tai
sp. alpo.anisimaa@perho.com).
Yhteydenotot pyydetään 30.11.2021 mennessä, jonka jälkeen linjataan tilojen käyttö ja
neuvotellaan/kilpailutetaan tilojen mahdolliset vuokralaiset.

PERHON JOULUNAVAUKSELLA VIRITTÄYDYTÄÄN JOULUTUNNELMAAN
la 27.11.2021 klo 10 – 14 Seurojentalolla
Ohjelma:
Klo 10		

Joulumarkkinat avautuu

			

Joulupuurotarjoilu alkaa

Klo 10.15		

Seurakunnan joulutervehdys ja yhteislaulua

Klo 10.45
Vuoden Yrittäjän ja vuoden maatalousyrittäjän julkistaminen sekä			
			palkitseminen
Klo 11.15 - 12.00 Paikallisparlamentti “Palvelut Perhossa”. Tervetuloa osallistumaan keskustelu		
			
foorumiin, jonka tarkoituksena on mahdollistaa avoin ja teeman mukainen
			
keskustelu kuntalaisten ja kunnan johdon välillä paikallisista palveluista ja 		
			niiden kehittämistoiveista.
Klo 12.00		

Joulumusiikkia: Haaviston sisarukset esiintyvät.

Klo 12.15		

Joulupukki seurueineen saapuu.

Pöytävaraukset markkinoille:
Tarja Huopana p. 040 716 6543 tai tarja.huopana@gmail.com
Järj. Perhon seurojentaloyhdistys ja Perhon kunta

Ennakkotietoa Yrittäjien Joulunavauksesta!
pe 26.11. klo 17 syttyvät 13-tien jouluvalot
Liikkeissä tuolloin illalla erikoisia tarjouksia!
Paikalla myös torimyyjiä!
Seuraa yritysten ilmoittelua!
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Suomen suurimmat peijaiset
La 6.11.2021
Perhon riistanhoitoyhdistys järjestää yhdessä perholaisten
metsästysseurojen kanssa Suomen metsästäjäliiton 100-vuotis
juhlan kunniaksi kaikille perholaisille avoimet peijaiset Perhon
ampumaradalla la 6.11.2021 klo 15:00 alkaen

•

Ohjelmassa mm:
• Nuorten eräkerho esittäytyy
• Hirvaanlinnan avajaiset
• Julkaistaan vuoden 2021 nuori eränkävijä
• Vuoden 2021 eränkävijä
• Ansiomerkkien jako
• Hirvikeittoa tarjolla klo 15:00-20:00
Vapaata seurustelua ja yhdessä oloa haitarimusiikin tahdissa
Tervetuloa!
Perhon riistanhoitoyhdistys
Perhon alueen metsästysseurat
Perhon ampumaratayhdistys ry

Hanna Harjun näyttely
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Perhon kirjastossa
19.10. - 28.12.2021
Tervetuloa
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Perhon Martat ry. on täällä taas – tauon jälkeen.
Tervetuloa mukaan marttoihin niin vanhat,
uudet kuin karanneetkin!
Tulevaa toimintaa:
Ti 9.11. klo 18 Perhon marttojen oma kässäilta kirjaston Sinisiivessä. Tutustutaan tekstiiilityönopettaja Hanna Harjun näyttelyyn Siivet. Käsitöitä ja kuvataidetta. Mirka Peltokangas Palosalmen
maatilalta tulee esittelemään oman tilan villalankoja. Tuotteita on ostettavissa, korttimaksukin käy.
Ota mukaan myös oma keskeneräinen, vaikkapa pukinkonttiin menevä käsityö tai muuta näperreltävää. Tutustumista ja yhdessäoloa tarjoilun kera. Tervetuloa!
La 27.11. pääsemme mukaan käsityömessuretkelle Seinäjoelle ja Kauhavan Lankavaan Kyyjärven
marttojen kanssa. Taipaleen bussi St1:ltä klo 8, paluu klo 17. Messuretken hinta 25€, martta-jäseneltä 20€. Ilmoittaudu viimeistään 15.11.
Jaana Honkanen 040 4826779 jaana.honkanen@kyyjarvi.fi . Toteutuu, jos riittävästi lähtijöitä.
La 27.11. vaihtoehtoisesti tule mukaan Perhon joulunavaukseen ja markkinoille Perhon seurojentalolle klo 10-14. Martoilla on oma myyntipöytä, jonne voit tuoda tuotteita yhdistyksen hyväksi.
Ti 14.12. klo 18.00 KiVi-lounaskahvilan alakerrassa jouluinen iltahetki jouluherkun äärellä. Tule
tunnelmoimaan, laulamaan ja hakemaan joulupakettisi!
Martta-jäseneksi voit liittyä ottamalla yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin tai netissä kirjoittamalla Liity Marttoihin (täytä paperinen liittymislomake ja tulosta).
Mirja Siironen, pj. (040 5592642 mirja.siironen@gmail.com),
Katri Haukilahti, siht. 0503489135 katri.haukilahti@pp1.inet.fi ).
Hallituksesta jatkavat vielä ensi vuoden alkupuolelle Anna-Liisa Kellokoski, Leena Koivukoski, Anita
Ovaskainen ja Marja-Liisa Tiala. Rahastonhoitajana toimii Seija Heinola.
Vuoden 2022 martta-teema on Kohtaaminen ja yhdenvertainen arki.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2022!

Valokuituyhteys myös teille?
Kuitua kylille-hankkeen tavoitteena on koota kattava tieto alueen tietoliikenneyhteyksien laajentamistarpeista sekä valokuituyhteyksistä kiinnostuneista asukkaista ja yrityksistä. Hankkeen avulla
pyritään tuomaan kuitua niillekin alueille, joilla sitä ei vielä ole saatavilla, eikä sitä ole markkinaehtoisesti lähitulevaisuudessa tulossa. Lue lisää osoitteesta www.kuituakylille.fi
Naapureiden ja kyläläisten yhteinen tahtotila on paras työväline valokuidun rakentamisen edistämiseen. Jos tiedätte alueeltanne löytyvän useita valokuidusta kiinnostuneita, ota yhteyttä ja lähdetään
selvittämään asiaa yhdessä tarkemmin!
Lisätietoja: Santtu Lehto / 040 195 6333 / santtu.lehto@kaustisenseutukunta.fi
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Rakennamme lähialueella

Valokuituyhteyksiä
Nyt on mahdollisuus saada internetyhteys kerralla kuntoon, pitkäksi aikaa. Käytit sitten internetyhteyttä pelaamiseen, suoratoistopalveluihin, etätyöhön, isojen tiedostojen lataamiseen tai lähettämiseen, tarjoaa valokuitu siihen parhaan ratkaisun. Etenkin asiakkaistamme ne, jotka tarvitsevat
erittäin pientä latenssia eli viivettä, ovat olleet erittäin tyytyväisiä valokuituun (eSports / verkkopelaajat, etätyöntekijät jne.).
Olisitteko halukas tulemaan muiden mukaan valokuidun maailmaan ja laittamaan internetyhteytenne kerralla kuntoon pitkälle tulevaisuuteen?
Jos, niin ottakaa pikimmiten yhteyttä kuitukyselylomakkeellamme osoitteessa
https://kuitukysely.kasenet.fi tai puhelimitse 06-8887111 tai
sähköpostitse asiakaspalvelu@kasenet.fi
Valokuituverkon rakentuminen alueellenne vaatii useita liittymän tilaajia, joten olethan yhteydessä
naapureihin ja lähtekää porukalla mukaan!

Tietoliikenne ja palvelu… Lähelläsi

Kartalla alustava suunnitelma. Voidaan laajentaa kysynnän mukaan.
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KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi
MYÖTÄTUULTA TUOTTAJALLE 2 -HANKE, MAATALOUSYRITTÄJIEN HYVINVOINTIHANKE
- Tavoitteena maatalousyrittäjien hyvinvoinnin edistäminen
- Auttaa erilaisissa haasteellisissa ja elämää jollain tapaa kuormittavissa tilanteissa
- Hankkeen kautta haetaan Melan ostopalvelusitoumuksia asiantuntijapalveluihin
- Yhteystiedot Suvi Lempiälä p. 040 9209 863, suvi.lempiala@mtk.fi
Muista hakea myös tuettuja lomia www.mthl.fi . Suvi auttaa lomien haussa.
HYÖDYNNÄ NEUVO2020 -PALVELUA
Neuvo 2020-palvelu on kaikkien viljelijöiden käytössä. Maksat neuvonnasta vain alv:n osuuden. Tuetun neuvonnan enimmäismäärä tilaa kohti on 15 000 € vuosina 2015 – 2022.
Voit valita itselle sopivan neuvojan neuvojarekisteristä http://tilaneuvojat.ruokavirasto.fi/#/fi ja
sopia neuvontakäynnin hänen kanssaan.
Neuvoja hoitaa tarvittavat paperiasiat.
Tuettua neuvontaa voi saada seuraavista osa-alueista: ympäristö, tuotantoeläimet, luomu, kasvinsuojelu, energia sekä maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen.
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. lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen kuin olet saanut ELY-keskuksesta
päätöksen! 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.
ELÄINTENPITÄJÄ- JA PITOPAIKKAREKISTERIN SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU JULKAISTU
Ruokavirasto on avannut eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asiointipalvelun maanantaina 23.8.2021. Asiointipalvelun avulla toimijat pystyvät itse tekemään ilmoitukset eläinten
pitopaikoista, eläintenpidosta sekä haaskapaikoista. Ruokavirasto kannustaa toimijoita kirjautumaan palveluun ja tarkistamaan pitopaikka- ja eläintenpitotietojensa ajantasaisuuden. Sovellukseen kirjaudutaan osoitteessa epr.ruokavirasto.fi.
Pitopaikkojen rekisteröintivelvollisuus koskee kaikkia maaeläinten pitopaikkoja, lukuun ottamatta
kotitalouksissa pidettäviä lemmikkieläimiä tai eläinlääkärien vastaanottoja. Pitopaikat tulee rekisteröidä, vaikka eläimiä pidettäisiin harraste-eläiminä tai lyhytaikaisesti.
Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin asiointipalveluun kirjaudutaan tunnistautumalla suomi.fi-palvelun avulla esimerkiksi pankkitunnuksilla.
Lue lisää:
•
•
•
•

Lisätietoa Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteristä
Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin ohje
Eläinsuojelulain mukainen ilmoituksenvarainen eläintenpito
Sivutuotteiden käyttö luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa
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Suomen itsenäisyyspäivä 6.12.2021 Perhossa
•
•
•
•

Kello 10 Suomalainen messu. Perhon kirkko.
Seppeleenlasku sankarivainajien muistopatsaalle ja
Lotta Svärd -muistolaatan paljastus. Kunniavartio.
Siirtyminen juhlapaikalle seurakuntatalolle.
Juhlalounas.

Juhlaohjelma:
• Suomen lippu saapuu. “Lippulaulu”.
• Tervehdyssanat Jari Jääskeläinen, LC Perho.
• Lotta Svärd Perho – muistot elävät.
Perhon suojeluskunnan, sotilaspoikien ja pikkulottien vaiheita.
Olavi Lassila ja Mirja Siironen.
• Musiikkiesitys, sotakamreeri Raimo Salo.
• Perhon muonavaraston valtaus -näytelmätallenteen esittäminen.
Suomen sodan merkkitapahtuma. FT, sotahistorioitsija Lauri Hietaniemi.
• Päätössanat Lauri Laajala ja Eija Seppä.
• “Veteraanin iltahuuto”
• “Maamme laulu” ja Suomen lippu poistuu.
• Juhlakahvit.
• Mahdollisuus käydä Sahin luhdin ja Mustanmaan Suomen sodan muistomerkeillä.
Järjestävät:
LC Perho, Perhon seurakunta, Perhon kunta, Perhon kotiseutuyhdistys,
Perhon sotaveteraaniyhdistys.

Tervetuloa!
Sotavuosien muistot elävät -näyttely 28.1.2022 saakka Perhon kirjastossa. Esillä Lotta-aiheista
materiaalia, asepukuja, valokuvia ym. Näyttely avoinna kirjaston aukioloaikoina.
Tervetuloa tutustumaan!

Tiedote kissojen loukutuksesta!
Perhon Hiekanmäen asuntoalueella aloitetaan kissapopulaation loukutus viikolla 44. Loukutusta
jatketaan niin kauan kuin alueella kodittomia kissoja liikkuu, arviolta useamman kuukauden.
Loukutus toteutetaan Alajärven Tassutiimi ry:n vapaaehtoisten avulla, yhteistyössä Perhon kunnan
kanssa. Kiinni otetuilta kissoilta tarkistetaan mikrosiru. Kodittomiksi todetut kissat sijoitetaan eri
eläinsuojeluyhdistyksille ja niille etsitään uusi koti.
Mikäli kissasi katoaa loukutusten aikana, voit olla yhteydessä
Alajärven Tassutiimiin joko puhelimitse (arkisin klo 17 jälkeen)
tai sähköpostitse.
Puh. 040-7098895 Sähköposti: info@alajarventassutiimi.fi
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Perhon kotiseutuyhdistys ry
kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa rauhallista joulunaikaa jokaiseen kotiin.
Muistathan joululahjavinkkinä kirjamme Perholaiset rattailla ja Leipä leviämmäks,
joita on myynnissä kirjastossa, St1:llä, kunnavirastossa ja johtokunnan jäsenten kautta.
Jos haluat tukea toimintaamme maksamalla kannatusjäsenmaksun 10€,
tilimme on FI65 5333 0550 0484 97.

Tule mukaan tallentamaan Keski-Pohjanmaan siirtolaisuusmuistoja!
Kiinnostaako siirtolaisuus? Onko sinulla tai suvussasi sukulaisia, jotka ovat muuttaneet Amerikkaan,
Kanadaan, Australiaan tai Ruotsiin? Onko kotonasi tallessa amerikankirjeitä, valokuvia, kortteja tai
muita muistoja? Pidätkö kenties koko ajan yhteyttä sukulaisiisi kaukana maapallon toisella puolen?
Vai oletko aina halunnut tietää, mitä oman suvun tai kylän muuttajille tapahtui aikanaan?
Siirtolaisuushankkeen toinen pitäjänkokous Perhossa keskiviikkona 17.11.2021 klo 18 Kirjaston
Sinisiivessä.
Kutsumme kaikki siirtolaisuudesta jollakin tavalla kiinnostuneet mukaan Perhon pitäjänkokoukseen.
Sinun ei tarvitse olla minkään seuran tai yhdistyksen jäsen - aito kiinnostus aiheeseen riittää.
Siirtolaisuustiedon keräyshanke on käynnistymässä siis Perhossa ja Perhonjokilaaksossa. Jo nyt voi
lähettää aiheeseen liittyviä kysymyksiä tai jo valmiita tarinoita ja kuvia osoitteeseen
perhonsiirtolainen@gmail.com.
Hanke on kolmivuotinen (2021 - 2023) ja vasta alussa ollaan. Tarvitaan joka kylältä aktiiveja joko
haastattelemaan tai keräämään talokohtaisia tietoja muuttajista ja palaajista ja heidän vaiheistaan.
Lisätietoa Perhon kotiseutuyhdistyksestä, joka otti vastuun Perhon osalta siirtolaisuustiedonkeruusta. Myös osoitteessa https://keskipohjanmaansiirtolaisuus.wordpress.com/ on jo runsaasti
hankkeeseen liittyvää tietoa ja oppaita.
Tervetuloa kuuntelemaan, mistä on kyse!
Outi Leväniemi, yhdyshenkilö maakuntaan, p. 040 0726577
Mirja Siironen, kotiseutuyhdistyksen pj. p. 040 5582642

Oletko kulttuurin harrastaja, yhdistysaktiivi, taiteen tekijä, kuorolaulaja, luovien alojen yrittäjä taikka sitten näistä asioista kiinnostunut kuntalainen?
Tule Sinäkin mukaan keskustelemaan oman kotikuntasi Perhon kulttuurin, taiteen, kulttuuriperinnön ja luovien alojen vahvuuksista sekä kehittämistarpeista!
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Keski-Pohjanmaan alueellinen kehittämistehtävän Kulttuurimaakunta -hanke järjestää
KUMAHA PERHO
KUNTALAISFOORUMIN
18.11.2021 klo 18.00–20.00 Perhon kirjasto
Tilaisuuteen toivotaan KAIKKIA kunnan asukkaita tervetulleeksi. Kahvitarjoilu!
(Tilaisuudessa huomioidaan koronaterveysturvallisuus)
Ohjelmassa
KUNTALAISFOORUMIKESKUSTELU Kulttuuriviljelykset
tiedonkeruumenetelmällä
Kunnan omaa kulttuuriohjelmaa (esiintyjien nimi)
Elävä kulttuuriperintö (maakuntamuseo)
Järj. Kumaha/K-P:n liito, Perhon kunta, maakuntamuseo
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Tervetuloa
tapaamaan Suomen Hyötytuuli Oy:n väkeä
ja nauttimaan Perhon maa- ja kotitalousnaisten
valmistamaa hernekeittoa
torstaina 4.11.2021 klo 13.00 - 17.00
K-Market Ikiliikun piha-alueelle.
Tarjolla myös nokipannukahvia ja pullaa!
Paikalla Suomen Hyötytuulen Alajoki-Peuralinnan sekä
Kokkonevan tuulipuistohankkeiden asiantuntijat.
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Vapaa-aikatoimi tiedottaa!
•

Perhon Vapaa-aikatoimen avustukset yhdistyksille vuoden 2022 kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimintaan on haettavana 1.11- 30.11.2021 välisellä ajalla. Kunnan nettisivuilta löytyy tulostettava tukihakemuslomake. Hakemuksen yhteydessä on oltava edellisen vuoden toimintakertomus, kyseisen vuoden talous- ja toimintasuunnitelma ja tilinpäätöstiedot.
Lisätietoja saa nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnuselta 040 528 9971 jaakko.kinnunen@
perho.com

•

Ehdotuksia vuoden kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntateosta voi tehdä 30.11.2021 asti
nuoriso- ja vapaa-ajan sihteeri Jaakko Kinnuselle 040 528 9971 tai jaakko.kinnunen@perho.com

•

Tekojäävuorot ja kevään 2022 salivuorot haettavissa 30.11.2021 asti.

Katri Ylanderin Joulukonsertti Perhonsalissa 8.12.2021 klo 19:00.

Ovet ja lipunmyynti aukeaa klo 18:30. Liput ovilta 25€.
Liput ennakkoon varauksella 20 €. Ilmoita varauksen
yhteydessä nimesi ja osoitteesi joko s-postilla
jaakko.kinnunen@perho.com tai
tekstiviestillä 040 528 9971.
Maksu kunnan tilille FI29 5333 0520 0007 76
- viitteeksi “Joulukonsertti”

Juhamatin konsertti
”ELÄMÄ ON HYVÄÄ”
Paikka: Perhonsali
torstaina 25.11. 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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Kokkolan ja Perhon yrityshakemisto päivitetään jälleen

Ylläpidämme Kokkolan ja Perhon alueen yrityshakemistoa, joka toimii tiedonhaun,
tiedottamisen ja tilastoinninkin apuvälineenä.
Yrityshakemistotietojen ajantasaisuus on yksi tärkeimmistä kulmakivistä hakemiston
toimivuuden kannalta. Siksi päivitämme yritystiedot aina kerran vuodessa. Tänä vuonna aloitamme yrityshakemiston päivittämisen lokakuussa ottamalla yhteyttä yrityksen
edustajiin puhelimitse loppuvuoden aikana.
Yrityshakemistossamme on tällä hetkellä noin 2300 yrityksen ja liiketoimintaa harjoittavan rekisteröidyn yhdistyksen tiedot. Yrityshakemisto on tarkoitettu niin yksittäisten
kuluttajien, yrityksien, muiden elinkeinoelämän toimijoiden, yhteisöjen kuin oppilaitoksienkin käyttöön.
Palvelu on käyttäjille täysin maksuton. Yrityshakemisto löytyy verkkopalvelustamme,
osoitteesta https://kosek.yrityshakemistot.fi ja se on verkkopalvelumme vierailluimpia
sivuja.
Yrityshakemistosta ei luovuteta tietoja markkinointi- tai muihin tarkoituksiin. Tietojen
päivittäminen ja yrityshakemistossa oleminen on yrittäjille täysin maksutonta.
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