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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

KUNNANVALTUUSTON 
kokous maanantaina 19.9.2022 klo 18.30 Keskuskoululla, Perhonsalissa.
Esityslista nähtävänä kunnan internet-sivulla 15.9. lukien www.perho.com ->  
Pöytäkirjat/esityslistat

Kokousta pääset seuraamaan suorana internetistä osoitteessa: www.perho.com
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan  
nettisivuilla to 22.9.2022 lähtien.
Pekka Riihimäki
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Hei Sinä!

Ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille suunnattu kerhotoiminta kaipaa innostuneita 
ohjaajia. Olisitko sinä etsimämme henkilö?
 
Ohjaajia tarvitaan sekä koulun, vapaa-aikatoimen että 4H:n kerhoihin; liikuntakerhoihin 
(koripallo, lentopallo, sähly jne.), kädentaito-, monitoimi- ja kokkikerhoihin. Myös uusia 
kerhoideoita otetaan vastaan. Jo olemassa olevaa kerhotoimintaa voi käydä tarkastele-
massa Perho peda.net - sivustolta kohdasta Kerhotoiminta.
 
Ohjaajan ei tarvitse olla alan ammattilainen, riittää, että omaat innostusta ohjattavaa 
asiaa kohtaan sekä valmiutta toimia lasten ja nuorten parissa. Vapaaehtoiset voivat myös 
koota porukan, jonka jäsenet vuoroviikoin ohjaavat ryhmää.
 
Mikäli innostuit asiasta, ota rohkeasti yhteyttä!
 

Sari Varila
vt. Nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri
sari.varila@perho.com
p. 040 528 9971
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KUULUTUS

Perhon ympäristölautakunta antaa 7.9.2022 päätöksensä seuraavasta YSL 27 §:n mukaisesta ympä-
ristölupahakemuksesta.

Ympäristölautakunta on myöntänyt 31.8.2022 § 24 ympäristöluvan Perhon kunnassa seuraavalle 
hakijalle;

Perhon Biokaasu Oy 
(Y-tunnus 3163160-6)
Kiveläntie 72
69950 Perho

Kohde 
Perhon kunnan Perhon kylässä, määräala kiinteistöistä 584-401-14-155 ja 584-401-313-0, 
Kokkolantie 223, 69950 Perho

Asia 
Ympäristölupapäätös biokaasulaitokselle, jossa raaka-aineena käytetään alueen maatilojen liete- ja 
kuivalantaa sekä nurmisyötteitä. Lupapäätökseen liittyy myös biokaasun tankkausasema. Biokaasu-
laitos ja tankkausasema sijoittuvat Perhon Kokkonevalle noin 2,5 km etäisyydelle Perhon keskustas-
ta, osoitteeseen Kokkolantie 223, 69950 Perho.

Lupapäätös hakemusasiakirjoineen on nähtävillä Perhon kunnan teknisessä toimistossa sekä Perhon 
kunnan sähköisellä ilmoitustaululla ajalla 7.9.2022- 13.10.2022.

Perhossa 1.9.2022
Perhon ympäristölautakunta

VALITUSOSOITUS

Päätöksen antamispäivä on 7.9.2022. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Päätök-
sen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankoh-
dasta eli 14.9.2022.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Vaasan hallinto-oikeudelta 
(PL 204, 65101 VAASA).

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin se on katsottava 
tulleen asianosaisten tietoon. Muutosta tähän päätökseen voi hakea yllämainitulta viranomaiselta 
kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava 
tai lähetin välityksellä postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllämainitusta pää-
töksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu 
selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnan-
hallituksella ja niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 85 §)

Etsintäkuulutus kiinteistönhoidon palveluista
 

Perhon kunnan yhtiöitettyä omistuksessaan olevat vuokra-asunnot sekä
teollisuustilat etsitään yhteistyökumppaniksi kiinteistönhoidon palveluntarjoajaa.

 
Lisätiedot ja yhteydenotot: 

Kunnanjohtaja Lauri Laajala, p. 040 051 7380 / lauri.laajala@perho.com
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Kelan etäpalvelu Perhoon
Kunnanhallitus hyväksyi elokuun kokouksessaan Kelan esityksen 
etäpalvelun käyttöönotosta Perhon kunnassa. Etäpalvelu on etäyhteydellä 
toteutettavaa Kelan asiakaspalvelua, jossa voi puhua Kelan palveluasiantuntijan 
kanssa tietokoneen kuva- ja ääniyhteyden avulla. Kunnantalon asiointipisteessä 
hoidat myös jatkossa hakemusten jättämisen ja saat yleistä neuvontaa Kelan etuuksista.

Nyt käyttöön otettavassa etäpalvelussa saat henkilökohtaista neuvontaa Kelan palveluasiantuntijal-
ta, mikäli asia niin vaatii. Etäpalvelu toimii siten, että palvelupisteen hoitaja avaa verkkoyhteyden. 
Yhteyden muodostamisen jälkeen asiakas jää hoitamaan asioitaan. Käytettävissä on tietokoneen 
lisäksi kuulokkeet, jotka takaavat erillisen etäpalveluun käytössä olevan huoneen lisäksi yksityisyy-
densuojan.

Perhosta katsottuna lähin henkilökohtaista palvelua tarjoava Kelan toimisto sijaitsee 
Kaustisella. Uusi etäpalvelumahdollisuus säästää Kelan kanssa asioivien aikaa ja vähentää matkus-
tamista. Kunnantalon asiointipiste on avoinna maanantaisin kello 9–14, muina aikoina sopimuksen 
mukaan. 

Ajanvarauksesta vastaa Kirsi Polvilampi 040 684 2846 tai kirsi.polvilampi@perho.com. 

Kun tulet käyttämään etäpalvelua, muista ottaa mukaan henkilöllisyystodistus!

Ilmoita tapahtumakalenterissa!
Kunnan kotisivuilta löytyy ilmainen tapahtumakalenteri, 
jossa yhdistykset, järjestöt ja muut tapahtumanjärjestäjät 
voivat ilmoittaa tulevista tapahtumistaan. Tapahtumakalenteri 
toimii myös menovinkin antajana eli kannattaa ottaa sivu 
haltuun.

Jos haluat ilmoittaa tulevasta tapahtumasta, 
laita sähköpostia viestintäsihteeri Virpi Poikelinille: 
virpi.poikelin@perho.com

Muista ilmoittaa kesätyöllistämisestä!

Huomio, perholaisia nuoria työllistäneet yritykset ja kotitaloudet! Oletteko muistaneet hakea kun-
nan maksamaa kesätyöllistämistukea? Hakuaikaa on vielä lokakuun seitsemänteen päivään saakka. 
Tuki maksetaan vain yhdelle työnantajalle nuorta kohti, sitä ensimmäiseksi hakeneelle.

Tukea maksetaan Perhossa kirjoilla oleville, vuosina 1997–2006 syntyneille nuorille. Tukiehtoihin 
kuuluu muiden muassa, että tuen piirissä oleva työnantaja voi olla perholainen tai Perhossa kirjoilla 
oleva yritys, yhteisö tai maatila. Tukea voidaan myöntää yhden oman perheenjäsenen työllistämise-
en (ei kotitaloudet). Tukea ei myönnetä työmarkkinatukeen oikeutetun nuoren työllistämiseen.

Tarkemmat tiedot ja työllistämistukihakemuslomakkeen löydät Perhon kunnan kotisivulta.

Puolukan osto alkaa 5.9. ja jatkuu aina maanantaisin klo 13-14 ja 
torstaisin klo 16-17. Ostopaikka Vanhainkodintie 1, 69950 Perho.

Puolukan hinta ilmoitetaan ostoaamuna.

4H-kerhot alkavat ja nyt olisi kerhonohjaajille tarvetta. 
Jos kiinnostuit asiasta ota mahdollisimman pian.

Lisätietoja Perhon 4H-yhdistys/Kaisa, p. 040 779 1690
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VUOKRALLE TARJOTAAN
KÄRKELÄN TALLI

Perhon kunta etsii vuokralaista omistuksessaan olevalle Kärkelän tallille. Tiloissa on aikaisemmin 
toiminut Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hevostenhoitajan koulutus (ratsastukseen suuntautu-
minen).

Kampusalue, jonka yhteydessä Kärkelän talli sijaitsee, on Perhon keskustaajaman välittömässä lä-
heisyydessä ja alueella toimii Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Perhon toimipaikan ammatillisen 
koulutustoiminnan lisäksi Perhon lukio. Alueella sijaitseva Maneesi on vuokrattu yksityiselle alan 
toimijalle.

Kärkelän talli kokonaisuuteen sisältyy laitumia ja jaloittelutarha-alue. Laidunalue ja jaloittelutarhat 
eivät sisälly jäljempänä ilmoitettuun vuorahintaan. Kärkelän tallissa on 15 hevospaikkaa, kengitysti-
la ja varastotiloja.

Kärkelän tallin vuokra on 705,00 €/kk (alv 0%). Vuokra ei sisällä vesi- ja jätevesi-, lämpö- eikä 
sähkönkulutusta.

Lisätietoa ja yhteydenotot:

Kunnanjohtaja Lauri Laajala, p 040 051 7380, sp. lauri.laajala@perho.com
Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p 040 051 0706, sp. alpo.anisimaa@perho.com 

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. Kam-
panja 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 Möttö-
sessä olevista omakotitonteista. Kirkonkylällä kampanjatontit sijaitsevat Hiekanmäen- ja Sahinkos-
ken 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 ylittä-
västä 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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VESIMITTARILUKEMAN ILMOITTAMINEN

Pyydämme ilmoittamaan kiinteistönne vesimittarilukeman viimeistään pe 30.9.2022 mennessä.

Pyydämme ilmoittamaan lukeman joko:

• Kulutus Web-palvelun kautta (kirjautumiseen tarvitaan kulutuspaikan numero sekä  
mittarinumero; molemmat löytyvät vanhasta laskusta)

• sähköpostilla: lukemat@perho.com
• soittamalla: 040 684 2849 tai 040 684 2850 klo 9.00 - 11.00 välisenä aikana.

Pyydämme ilmoittamaan myös mahdollisista omistajavaihdoksista.

Myös Kiinteistö Oy Perhon Kartanon vuokra-asukkaat voivat itse ilmoittaa vesimittarilukeman.

Kiitos yhteistyöstänne!

Kiinteistön omistaja:................................................................................................

Osoite:..................................................................................................................

Mittarin luentapäivä:.......................................................................................

Mittarin lukema:..................................................................................................

Lukeman ilmoittaja:....................................................................................

Puutarhajäte Ruunakankaalle

Puutarhajätettä voi viedä maksutta Ruunakankaan puutarhajätteen 
polttopaikalle. Polttopaikalla ei ole varsinaista aukioloaikaa eli 
puutarhajätettä voi käydä jättämässä myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Puutarhajätettä ovat risut, puiden lehdet ja oksat, marjapensaiden 
oksat ja pienet kannot.

Puutarhajätteen polttopaikalle ei saa viedä muuta jätettä.

Kunta hoitaa puutarhajätteen polton keskitetysti. Kuntalaiset eivät 
saa polttaa puutarhajätettä itse. 

Alueella on kameravalvonta.

KUTSU
Maasto- ja retkipyöräily on kasvava harrastus, jolle Perhossa on erinomaiset puitteet.

Harrastuksen ja sen toimintaympäristön kehittämiseksi on keskusteltu 
yhteisen yhdistyksen perustamisesta.

Tule keskustelemaan asiasta ja harrastuksen tarpeista 
torstaina 29.9.2022 klo 18:30 alkaen  

Humalajoen Vanhaan tupaan.
Kahvitarjoilu!

Tervetuloa
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KASEKA TIEDOTTAAKASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

TILAKOHTAISTA APUA VÄLITÄ VILJELIJÄSTÄ -PROJEKTIN KAUTTA 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Välitä viljelijästä -projekti jatkaa MTK-Keski-Pohjanmaan 
Myötätuulta tuottajalle II-hankkeen tilakohtaista työtä maakunnan maatalousyrittäjien auttamiseksi 
15.8.2022 alkaen. 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 matalalla kynnyksellä. 
Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista. 

HYVINVOINTIVALMENNUSTA PERHOSSA KUNTOSALILLA

Myötätuulta tuottajalle -hanke järjestää Perhossa maatalousyrittäjille hyvinvointivalmennusta 
kuntosalilla

1.9.2022, klo 13 – 14.30
8.9.2022, klo 13 -  14.30
15.9.2022, klo 13 – 14.30

Jokaiselle kerralle on oma ohjelmansa. Ohjaus ja tarjoilut ovat maksuttomia! Vetäjänä toimii perso-
nal trainer Paula Koski.

Ilmoittautumiset  ja erikoisruokavaliot osoitteeseen

https://www.lyyti.in/MTT2PKT

Varaa paikkasi ajoissa!

HENKILÖSTÖUUTISIA

Maaseutuyksikkö KaseKassa on aloittanut uutena työntekijänä maaseutuasiamies Maria Mikkola 
8.8.2022 alkaen. Maria Mikkola vastaa pääasiassa Kannuksen toimipisteen maaseututoimen pal-
veluista. Toimialueena KaseKan työntekijöillä on koko KaseKan toimialue. Yhteystiedot löytyvät 
www.kaseka.fi sivustolta.

MUISTETTAVAA ELÄINVALVONTAAN LIITTYEN

Eläinvalvontoja tehdään koko kalenterivuoden. 

NAUTAELÄIMET – Muista tehdä ilmoitukset (syntymä, poisto, siirto, osto, myynti, kuollut, teuras) 
rekisteriin 7 päivän sisällä tapahtumasta. Muista varmistaa, että siirrot Minun Maatila -ohjelmasta 
siirtyvät varmasti Nautarekisteriin, sillä joskus on ilmennyt, etteivät tiedot olekaan päivittyneet 
oikein. Ruokaviraston nautarekisteri on virallinen rekisteri, josta otetaan valvontaa varten rekisteri-
tiedot eläimistä, ja sen tulee siis olla kunnossa ja ajantasalla.

LAMMAS/VUOHI – Muista tehdä syntymäilmoitukset ja merkintä 90 päivän kuluessa tapahtumasta. 
Poisto-, siirto-, osto-, myynti-, kuollut- ja teuras- ilmoitukset tulee tehdä seitsemän päivän sisällä 
tapahtumasta.

SIKA – Tee merkintä mieluiten ennen siirtämistä syntymäpaikasta, kuitenkin viimeistään yhdeksän 
kuukauden kuluessa syntymästä. Varmista, että osto- ja myynti-ilmoitukset tulee tehtyä seitsemän 
vuorokauden sisällä tapahtumasta.

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.
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KASEKA TIEDOTTAAKASEKA TIEDOTTAA

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.

Luonnonhoitopeltonurmen kasvusto on niitettävä joka toinen vuosi. Vaikeissa rikkakasvitilanteissa 
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.

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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Ystävänä palvelutalossa -koulutus

Haluaisitko ryhtyä ystäväksi tai olla vapaaehtoisena järjestämässä 
toimintaa palvelutalon asukkaille?

Tervetuloa ystävänä palvelutalossa -koulutukseen!

Aika: 4.10 klo 17.00-19.30 (osa 1) ja 8.11 klo 17.00-19.30 (osa 2)
Paikka: Perhon seurakuntatalo, Sahintie 3, 69950 Perho

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa ja innostaa vapaaehtoisia vierailemaan erilaisissa palveluta-
loissa ja asumisyksiköissä.

Kenelle

Kurssi on tarkoitettu ystävävapaaehtoisille ja toiminnasta kiinnostuneille. Kurssi on maksuton, eikä 
velvoita mihinkään.

Koulutuksen sisältö

• Palvelutaloystävätoiminnan perusperiaatteet, toimintamuodot ja tehtävät 
• Palvelutaloympäristössä asuvan ihmisen ja hänen omaisensa kohtaaminen
• Palvelutaloympäristön käytänteet

Lisätietoa: Hilkka Lehtinen, ystävätoiminnan aluetyöntekijä, SPR Länsi-Suomen piiri, p.040 044 2953 
tai Tiina Karhulahti, diakonissa, Perhon seurakunta, 040 732 4117.

Kurssin järjestää SPR Perhon osasto, Perhon seurakunta, Eläkeliiton Perhon yhdistys ja Perhon 
vanhustenkotiyhdistys.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Nuoppari avoinna
keskiviikkoisin kello 18–21

perjantaisin kello 18–22

• Nuoppari on tarkoitettu 7.-luokkalaisista 17-vuotiaisiin. 
• Nuoppari on päihteetön tila.
• Nuopparille voi tulla tapaamaan kavereita ja viettämään aikaa rennosti.
• Nuoppari-illan aikana paikalla on 1–2 ohjaajaa, joiden kanssa voi jutella mistä vain.

Mukaan vaan!

Huom!

Nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnusen siirryttyä toisiin tehtäviin, 
vt. nuoriso- ja vapaa-ajansihteerinä toimii Sari Varila.

Hänet tavoittaa puhelimitse 040 528 9971 ja sähköpostitse sari.varila@perho.com
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Kaipaako tallisi ja varastosi tyhjennystä? Onko pihoillesi jäänyt maatalouskoneita, traktoreita, 

mopoja, autoja, ruohonleikkureita, moottorisahoja tms. seisomaan? 

Jos on ja olet aikonut ne hävittää, niin ota yhteyttä perholaiseen yrittäjään, tehdään reilut kaupat. 

Monipalvelu 
V-M Kalliokoski

p. 040 169 4368

Perhon kunnalla on vuokrattavana lämmintä häkkivarastotilaa

Esim. 15m2 lukittava häkki hintaan 52,30 €/kk (sis ALV 24%)
Häkkejä löytyy n. 15 - 20 - 30m2:n kokoisina

Kysy lisää tietoa teknisestä toimistosta.
Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706
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…………………………………………………………………

Anne Koskinen
Yrityskehittäjä, Perhon kunta

Keskustie 2, 69950 Perho
044 780 9241

anne.koskinen@kosek.fi
Löydät KOSEKin myös Facebookista

www.facebook.com/KokkolanseudunKehitys


