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Sivistyslautakunnan tervehdys perholaisille		
Olemme saaneet sivistyslautakuntaan toiveen, että puutumme ilkivaltaan ja huonon käytöksen kulttuuriin omalta osaltamme. Päätimme kirjoittaa Perholaiseen ja järjestämme lautakuntana vierailut
kouluille ensi vuoden alkupuolella. Esittäytymisen tavoitteena on, että tulemme tutuiksi näin koulujen henkilökunnalle ja oppilaille.
Tänä lukuvuonna on ollut toistuvaa ilkivaltaa ja huonoa käytöstä näkyvissä. Näihin tilanteisiin on
puututtu aktiivisesti ja tekijät ovat joutuneet vastuuseen. Keskustelimme lautakunnassa näistä
asioista. Päädyimme siihen, että hyvän ja asiallisen käyttäytymisen näkökulma on syytä nostaa rohkeasti esille. Jokainen meistä odottaa hyväksyntää ja hyvää kohtelua. Kohtele toista niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan. Epäasiallinen kohtelu on hyvän tavan vastaista käyttäytymistä.
Koulu on opettamista ja oppimista varten; niiden mahdollistamiseksi hyvien käytöstapojen tulisi olla
itsestäänselvyys jokaiselle. Työyhteisön toiminta-ajatuksesta johdetaan tavoitteet ja perustehtävä, töiden organisointi ja johtaminen. Muita osatekijöitä ovat töiden järjestelyjen selkeys, yhteisen
tekemisen pelisäännöt, yhteistyön ja vuorovaikutuksen laatu sekä toiminnan jatkuva arviointi. Jos
yksikin näistä pilareista pettää, seuraa ristiriitoja. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että Perhon
kunnan sivistystoimialan työntekijöiden, huoltajien ja oppilaiden kesken vallitsee kunnioittava, avoin
ja myönteinen ilmapiiri. Voimme jokainen vaikuttaa siihen omalla toiminnallamme.
Muistetaan, että hymyyn on vaikea vastata hymyilemättä. Kukaan ei ole heikompi toista, olemme
vain erilaisia. Eri ikäisten kesken tarvitaan pelisääntöjä, miten erilaisissa tilanteissa toimitaan. Pelisääntöjen tulee olla kaikkien tiedossa, samoin menettelytapojen, jos pelisääntöjä rikotaan. Tämä
koskee kaikkia kouluyhteisön jäseniä. Vanhan sanonta pitää edelleen paikkaansa, että kohteliaampi
tervehtii ensin. Kilpailkaamme jatkossa kohteliaisuudessa keskenämme.
Perhon kunnan sivistyslautakunta
Antti Isomöttönen, pj.
Ilona Alatalo, jäsen
Anni Hertteli, vpj.
Niina Elgland, jäsen
Seuraava Perholainen 1/2022
ilmestyy viikolla 1
Julkaisija: Perhon kunta, Kunnanvirasto
Toimitus: Toni Varila
perholainen@perho.com
Taitto: Toni Varila
Aineiston lähetys: perholainen@perho.com,
vähintään viikko ennen seuraavan julkaisuviikon maanantaita.
Painopaikka: Painolampi Ky
Jakelu: Markku Göös
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Mikko Tamminen, jäsen
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KUNNANVALTUUSTON
kokous maanantaina 13.12.2021 klo 18.30 Kunnantalolla, Haanensalissa
Esityslista nähtävänä kunnan internet-sivulla 9.12. lukien www.perho.com ->
Pöytäkirjat/esityslistat
Kokousta pääset seuraamaan suorana internetistä osoitteessa: www.perho.com
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan
nettisivuilla to 16.12.2021 lähtien.
Pekka Riihimäki
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
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ALUEVAALIT 2022
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9:00 - 20:00 Perhon kunnanvirastolla,
Haanensalissa, Keskustie 2.
Äänioikeutettu saa äänestää vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa.
Ilmoituskorttia ei tarvitse ottaa mukaan äänestykseen.
Ennakkoäänestys toimitetaan 12.-18.1.2022
Perhon kunnanvirastolla, Haanensalissa (Keskustie 2) seuraavasti:
ke-pe
12.-14.1.2022		
klo 9-15
la-su 		
15.-16.1.2022		
klo 11-14
ma-ti		17.-18.1.2022		klo 11-17
Henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, kuvallinen kela-kortti tai poliisin antama henkilökortti) on
oltava mukana äänestyksessä. Tarvittaessa poliisilta saa maksuttoman väliaikaisen henkilökortin
äänestämistä varten.
Laitoksessa tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä tiedotetaan ao. laitoksessa erikseen.
Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse
äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta
kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa
kuin hoidettava. Omaishoitajalla tulee olla omaishoitajasopimus ja hänen täytyy asua samassa
taloudessa sekä olla äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.
Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse
(Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai Terhi Kultalahti, puh. 040 183 3165 os. PL 20,
69951 PERHO) viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 16.00 mennessä.
Äänestyspaikalla tulee noudattaa yleisiä koronaohjeistuksia (käsidesin käyttö, maskisuositus,
turvavälit jne.).
Mikäli sinulla on koronavirukseen viittavia oireita, pysy kotona ja hakeudu koronatestiin.
Perhossa 30.11.2021		

Perhon kunnan keskusvaalilautakunta
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TIEDOTE PERHON KUNNAN VUOKRA-ASUKKAILLE
Perhon kunnan rivitalot tullaan yhtiöittämään Kiinteistö Oy Perhon Kartanon yhtiöön 1.1.2022 alkaen. Yhtiöittäminen koskee Jaakonkuja 1-6, Kalliontie 2, Keskustie 12, Kinniäntie 2, Kiveläntie 837
ja 855, Lehdontie 3 ja Vehmassuontie 16 rivitaloja, sekä Mäntykuja 4 paritaloa.
Vuokra-asukkaiden kohdalla yhtiöittäminen tarkoittaa sitä, että:
•
•
•
•
•

Vuokranantajaksi muuttuu Perhon kunnan omistama yhtiö Kiinteistö Oy Perhon Kartano.
Myös vuokranmaksutili muuttuu, eli 1.1.2022 alkaen vuokra maksetaan uudelle
vuokralaskussa näkyvälle pankkitilille.
Tammikuun vuokralaskut tulevat kaikille paperilaskuina ja tammikuun vuokralaskujen eräpäivä
on 21.1.2022.
Jos käytössäsi on ollut verkkolasku tai suoramaksu, täytyy ne tehdä uudelleen uudella vuokralaskulla.
Vuokrasopimuksia ei tarvitse tehdä uudelleen. Jos kuitenkin tarvitset päivitetyn vuokrasopimuksen, niin olethan yhteydessä.

Lisätietoja asiasta, Kirsi Anttila 040 684 2850 tai kirsi.anttila@perho.com

TIEDOTE LASKUTUSOSOITTEEN MUUTOKSESTA - KIINTEISTÖ OY PERHON KARTANO
Perhon kunnan rivitalot tullaan yhtiöittämään Kiinteistö Oy Perhon Kartanon yhtiöön 1.1.2022
alkaen. Yhtiöittäminen koskee Jaakonkuja 1-6, Kalliontie 2, Keskustie 12, Kinniäntie 2, Kiveläntie 837
ja 855, Lehdontie 3 ja Vehmassuontie 16 rivitaloja, sekä Mäntykuja 4 paritaloa.
Yllä mainittuja rivitaloja koskevat laskut tulisi osoittaa 1.1.2022 alkaen Kiinteistö Oy Perhon
Kartanolle.
Toivomme, että lähetätte laskunne ensisijaisesti verkkolaskuna. Verkkolaskutietomme ovat
seuraavat:
OVT-tunnus: 003707276536
Operaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029
Mikäli ette voi lähettää verkkolaskua, pyydämme lähettämään paperilaskut ostolaskujen skannauspalveluun:
Kiinteistö Oy Perhon Kartano
PL 904
00074 CGI
Halutessaan laskuttaja voi toimittaa laskunsa skannauspalveluun myös sähköpostin liitteenä.
Sähköpostitse välitetyt laskut lähetetään osoitteeseen: purchaseinvoices.fi@cgi.com
Liitteenä olevassa laskussa pitää olla laskutusosoitteena
Kiinteistö Oy Perhon Kartano
PL 904
00074 CGI
Yhdessä sähköpostissa voi maksimissaan olla 10 liitettä eli 10 laskua
Yksi lasku vastaa yhtä PDF-tiedostoa: laskun liitteet tulee olla samassa PDF-tiedostossa laskun
kanssa. Laskut toimitetaan PDF-muodossa, muita tiedostomuotoja ei käsitellä eikä myöskään
linkkinä lähetettyjä laskuja.
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Perhon kunnan kilpailuttamat talviaurausalueet ja
niiden urakoitsijat alueittain.
•
•
•
•

Alue 1 ja 2: Mty Koivukoski Ukskoski (040-5874898)
Alue 3: Navettaniemi mty (040-7052693)
Alue 4 ja 5: Mty Korpiaho (0500-568520)
Alue 6: Pohjanmaan ekoteko (040-7237409

Mikäli et ole hakenut talviaurauksen piiriin aiemmin, on se edelleen mahdollista lähettämällä
hakemus kunnan tekniseen toimeen.
Kohteiden hyväksymiskriteereinä:
•
•

vähintään 50 m tien pituus auratusta tiestä pihapiirin rajaan
yksityisteissä tulee olla järjestäytynyt tiekunta

Tarkempia tietoja ja ohjeita voi kysellä teknisestä toimesta;
Alpo Anisimaa, alpo.anisimaa@perho.com, 0400 510706 tai
Jyri Harju, jyri.harju@perho.com / 040 8488243.

Kirjasto auki joulunaikaan:
Ma 20.12. klo 10 - 16
Ti 21.12. klo 12 - 19
Ke 22.12 klo 10 - 16
23. - 26.12. Suljettu

Ma
Ti
Ke
To

27.12. klo 10 - 16
28.12. klo 12 - 19
29.12. klo 10 - 16
30.12. klo 13 - 19

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2022!
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“Sotavuosien muistot elävät”
Lotta Svärd 100 v.
Näyttely 23.11.2021 - 28.1.2022
Perhon kirjastossa
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MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi
ELÄINPALKKIOMUUTOKSET JA NAUTAREKISTERIVALTUUTUS -WEBINAAARI 8.12.2021
Vuoden 2022 alussa on tulossa kotieläintiloja koskevia muutoksia.
Järjestämme webinaarin, jossa selvennetään näitä asioita
Keskiviikkona 8.12.2021 klo 12 – 13.30
Aiheet: eläinpalkkiomuutokset, nautarekisteriuudistus ja valtuutukset, eläinten hyvinvointikorvaus ja -suunnitelma, Neuvo
Asiantuntijoina maaseutuasiamiehet, ely-keskus ja ProAgria.
Alla olevasta linkistä ilmoittautumiset ja ennakkokysymykset asiantuntijoille.
Tilaisuuden aikana on mahdollisuus kysellä lisää.
https://link.webropolsurveys.com/S/C9C426763F79058A
Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki tilaisuutta edeltävänä päivänä. Osallistumislinkki
tulee myös www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat sivuille ennen tilaisuuden alkua.
Lisätietoja ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625.
ELÄINPALKKIOIDEN TUKIJÄRJESTELMÄ MUUTTUU – HAE PALKKIOT JATKOSSA VUOSITTAIN
Kaikki nykyiset EU:n eläinpalkkioiden osallistumisilmoitukset päättyvät vuoden 2021 lopussa.
Muutos koskee alueellamme seuraavia osallistumisilmoituksia:
•
•

EU:n nautapalkkio (koko maa)
EU:n lammas- ja vuohipalkkiot
- teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio (koko maa).

Voit tarkistaa päättyvät osallistumisilmoituksesi Vipu-palvelusta. Tiedot näet Maatila-valikosta
kohdasta Kotieläintuotanto ja maito | Osallistumisilmoitukset eläintukiin.
Voit hakea vuoden 2022 EU:n eläinpalkkioita ensi vuoden alussa. Haussa valitset toimenpiteet,
joihin osallistut tukivuoden aikana. Toimenpiteitä on yhteensä 17.
Haku on auki Vipu-palvelussa tammikuussa 2022. Tiedotamme uusien
eläinpalkkioiden hausta tarkemmin loppuvuoden aikana.
EU:n eläinpalkkioiden määräytymisjaksot ovat ensi vuodesta alkaen seuraavat:
•
•

nautapalkkio
- teurashiehojen palkkio 1.1. –31.12
- ruokintapäiväkohtaiset palkkiot 1.3.–31.12.
teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio 1.1.–31.12.

Osallistumisilmoitusten muutokset koskevat vain EU-rahoitteisia eläinpalkkioita. Kansallisten kotieläintukien osallistumisilmoitukset ovat edelleen voimassa toistaiseksi, joten niitä ei tarvitse hakea
uudelleen vuonna 2022. Ennallaan pysyvät seuraavat pohjoisen kotieläintuen osallistumisilmoitukset:
•
•
•

kuttujen pohjoinen kotieläintuki
nautojen pohjoinen eläinyksikkötuki ja teurasnautojen pohjoinen kotieläintuki
uuhien pohjoinen kotieläintuki.
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MAASEUTUYKSIKKÖ KASEKA TIEDOTTAA
ELÄINTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAT
Voit toteuttaa hyvinvointisuunnitelmia osana eläinten hyvinvointikorvausta vuonna 2022.
Hyvinvointisuunnitelma-toimenpide on vapaaehtoinen ja voit valita sen eri eläinlajeille.
Kuvaa hyvinvointisuunnitelmassa tilallasi toteutettavat eläintuotannon toimenpiteet. Voit käyttää
suunnitelman laatimisessa apuna mallipohjia. Tukea ei voida maksaa samasta asiasta kahdesti, joten
et voi korvata Eläinten hyvinvointikorvauksen hyvinvointisuunnitelmaa neuvojan tekemällä Maatilojen neuvonnan lomakkeella 495.
Lähetä hyvinvointisuunnitelma eläinten hyvinvointikorvauksen hakemuksen liitteenä Vipu-palvelussa.
Mallipohjat:
•
•
•
•

Hyvinvointisuunnitelma, lampaat ja vuohet (docx)
Hyvinvointisuunnitelma, naudat (docx)
Hyvinvointisuunnitelma, siat (docx)
Hyvinvointisuunnitelma, siipikarja (docx)

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

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.
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Uusi päiväkotimme on saanut hämmästyttävän määrän lahjoituksia paikallisilta yrittäjiltä ja yhdistyksiltä. Mäntymetsän päiväkodin lapset ja henkilökunta haluaa lämpimästi kiittää lahjoituksista,
sekä toivottaa kaikille rauhallista joulun aikaa!

KIITOKSET!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perhon yläkoulun oppilaskunta
Perhon Lions Club
Perhon palomiesyhdistys
K-Market Ikiliikku
Pohjansepät Oy
Perhon Taksiautoilijat:
Kari-Matti Salin
Esa Kalliokoski
Arto Taipale
Perhon MLL
Perhon MTK
Huolto- ja korjaus Arkkukangas

Raskaan kaluston kuljetusyritykset:
• Jani Huopana Oy
• Janne Laajala Oy
• Kone- ja työpalvelu J. Leppälä
• Koneurakointi ja kuljetus J. Isomöttönen Oy
• E.U. Peltokangas Oy
• Kuljetusliike Patovisti Ky
• Koneurakointi Kellokoski Oy
• Linja-autoliikenne Salminen Ky
• Kuljetus Juha Riihimäki Ky
• V. Hakala Ay
• Jätehuolto ja kuljetus M. Hautala Oy
• T:mi Ahti Taivassalo
• Metsäpalvelu Humalajoki
• Kuljetus Jarmo Möttönen Oy
• Kuljetus Pekka Louhula
• yksityishenkilöt
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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. Kampanja 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 Möttösessä olevista omakotitonteista. Kirkonkylällä kampanjatontit sijaitsevat Hiekanmäen- ja Sahinkosken 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 ylittävästä 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
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Pukinkonttiin!
Hanki pukinkonttiin ajattomat perinnekirjasemme Leipä leviämmäks (maa- ja metsätalousaiheinen) sekä Perholaiset rattailla (matkantekoa ja kulkupelejä) St1:ltä, kirjastosta tai kunnanvirastolta.
Myynnissä on myös kirja Kuski-Leevin vapaussota, jossa nuorukainen Leevi Nieminen asuu vähän
aikaa perheineen Perhossa, mutta ajautuu sitten mukaan sisällisodan tapahtumiin.
Siirtolaisuushanke kerää talteen kaikkea
mahdollista muisteloa ja materiaalia Amerikan,
Kanadan, Australian ja Ruotsin perholaisista
siirtolaisista – lähteneistä ja palanneista.
Tule mukaan jo pian parikymmenpäiseen
porukkaamme! Seuraava siirtolaisuuspalaveri
on kirjastolla 27.1.2022 klo 18.
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2022!
Perhon kotiseutuyhdistys ry

Jouluinen Iltahetki
Ti 14.12. klo 18.00 KiVi-lounaskahvilan alakerrassa jouluinen iltahetki jouluherkun äärellä. Tule
tunnelmoimaan, laulamaan ja hakemaan joulupakettisi! Ilmoita mahdollinen ruokavalio puheenjohtajalle tai sihteerille viikkoa ennen.
Martta-jäseneksi voit liittyä vielä joulukuussa maksutta ottamalla yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin tai netissä Marttaliiton sivuilla. Mirja Siironen, pj. (040 5592642 mirja.siironen@gmail.com),
Katri Haukilahti, siht. 0503489135 katri.haukilahti@pp1.inet.fi ).
Tammikuussa aloitamme uuden toimintakauden valtakunnallisella teemalla
Kohtaaminen ja yhdenvertainen arki sekä terveysaiheisella tilaisuudella.
Seuraa ilmoitteluamme.
Kotoisaa joulunaikaa ja hyvää vuotta 2022!
Perhon Martat ry
Elossa olevat Perhon Sotaveteraanit ja Lotat kiittävät Perhon riistanhoitoyhdistystä, hirvenmetsästyksen yhteisluvan haltijoita, kaikkia metsästyseuroja, metsästäjiä vuosikymmenten ajan jatkuneesta jouluruoasta hirvenlihan muodossa sotaveteraanien koteihin jaettuna.
Loppuvuonna 2021 Jalmiinan keittiö valmistaa kaikille ja myös kotiin
vietäville aterioille hirvikeiton Lotta Svärd juhlavuoden kunniaksi.
Perhon Sotaveteraaniyhdistys

Huomio!
Tunnetko olevasi oksakoskelainen? Sykkiikö sydämesi Oksakoskelle?
Haluaisitko kylälle jotain yhteistä tekemistä?
Tule mukaan ideoimaan toimintaa vuodelle 2022 ja elvyttämään
Oksakosken kyläyhdistys uuteen eloon
Torstaina 16.12. klo 18.30 Oksakosken koululle
Tervetuloa!
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Lounas-Kahvila KIVI
Jyväskyläntie 4, 69950 Perho, 040-7572594
MA-TI 10-15
KE-TO 10-20
PE 10-22
LA 12-22
Arkisin lounas 10.30-13.00
Kahvio, grilli, X-meal-hampurilaiset
Pizzaa PE-LA klo 15-21

JOULUKUUN POIKKEUKSIA
6.12 SULJETTU
17.12 PERINTEINEN JOULURUOKA TARJOLLA
24.-26.12 SULJETTUNA

31.12 AVOINNA 10-16
1.1.2022 AVOINNA 12-22
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KOSEKin ydintehtävä Perhossa on olla yritysten tukena kaikissa käänteissä!
•
•

•

Asiasi voi olla pieni tai suuri, ole rohkeasti yhteydessä
Mikäli yritykselläsi on investointisuunnitelmia, kuten
koneiden tai kaluston hankintaa tai esimerkiksi toimitilojen
rakentaminen on ajankohtaista, olethan hyvissä ajoin meihin
yhteydessä, niin tuemme hankkeen suunnittelussa sekä myös
rahoitushakemusten laatimisessa
Ryhdy uutiskirjeemme tilaajaksi: KOSEKin uutiskirje ilmestyy
kerran kuukaudessa, sisältäen tietoa yrittäjille ajankohtaisista
aiheista, toiminnastamme ja tapahtumista.
https://www.kosek.fi/palvelut-yrityksille/uutiskirje/

Anne Koskinen
yrityskehittäjä
anne.koskinen@kosek.fi
044 780 9241

PERHON KUNTATIEDOTE 10 / 2021 | Julkinen tiedote jaetaan kaikkiin talouksiin | Jaetaan viikolla 48

