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viimeistään ilmestymisviikon maanantaina.
Painopaikka: Painolampi Ky
Jakelu: Markku Göös

KUNNANVALTUUSTON 
kokous maanantaina 24.10.2022 klo 18.30 Kunnantalolla, Haanensalissa.
Esityslista nähtävänä kunnan internet-sivulla 20.10. lukien www.perho.com ->  
Pöytäkirjat/esityslistat

Kokousta pääset seuraamaan suorana internetistä osoitteessa: www.perho.com
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan  
nettisivuilla to 27.10.2022 lähtien.
Pekka Riihimäki
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kuulumisia kunnantalolta

Syksyn lehdet putoilevat ja sade ropisee ikkunaan tätä tekstiä kirjoittaessa. Päiväko-
dissa ja kouluilla on päästy mukavasti rytmiin kesän jäljiltä. Pian perheen kouluikäiset 
pääsevät nauttimaan pienestä tauosta arjen aherruksessa, kun vietetään syyslomaa. 
Vaikka itsellä ei olisikaan mahdollisuus heittäytyä pidemmäksi aikaa vapaalle, kannat-
taa muistaa liikkua. Jos sisäliikunta tai ohjattu toiminta ei ole se omin juttu, Perhosta 
löytyy paljon mahdollisuuksia ulkoiluun ja retkeilyyn.

Kunnanvirastolla eletään myös vuosikellon mukaista aikaa. Eri toimielimet ovat aloit-
taneet syyskautensa. Parhaillaan valmistellaan tulevan vuoden talousarviota. Sekä 
luottamushenkilöt että henkilöstö ovat jatkaneet hyvin alkuun päässyttä Puheista 
tekoihin -strategian läpivientiä, johon myös kuntalaiset pääsevät osallistumaan ja 
vaikuttamaan.

Reipasta syksyn jatkoa toivottaa
Hallinnon väki
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Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset
Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle 2023

 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää 4.11.2022 mennessä esityksiä 
vuoden 2023 äitienpäiväkunniamerkkien saajiksi toimialueellaan Etelä-Pohjanmaan, 
Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueella. Vuoden 2023 
enimmäiskiintiö Länsi- ja Sisä-Suomen alueella on kahdeksan äitienpäiväkunniamerkin 
saajaa.
 
Äitienpäivän kunniamerkki, Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein, myönnetään 
lasten ja nuorten esimerkillisestä kasvatustyöstä sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistämisestä ansioi-
tuneelle. Perusteluna voi olla myös laajemman yhteisvastuullisen kasvatustehtävän toteuttaminen esimerkik-
si lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä tai muissa yhteiskunnallisissa järjestöissä.
Ammatissaan kasvattajina toimiville kunniamerkkiä ei myönnetä.
Kunniamerkin saajaksi voi esittää 40 vuotta täyttänyttä biologista äitiä, adoptioäitiä tai sijaisäitiä.
 
Pyrkimyksenä on, että palkittavat äidit edustavat mahdollisimman erilaisia ryhmiä, esimerkiksi ansiotyössä 
käyviä, yksinhuoltajia, maaseudun emäntiä jne. sekä myös eri vähemmistöryhmiä, kuten romaneja, saamelai-
sia ja maahanmuuttajia.
 
Ehdokkaiden tulee edustaa tasapuolisesti äitejä myös ikänsä puolesta. Lasten lukumäärä ei ole määräävä 
peruste palkitsemiselle.
 
Ammatissaan kasvattajina toimiville äitienpäiväkunniamerkkiä ei ole tarkoitus myöntää. Vastaavaa kasva-
tustyötä tehneet muut hyvät kasvattajat, kuten isät, sisarukset, muut lähisukulaiset jne. palkitaan 6.12., 
jolloin muut valtiolliset kunniamerkit jaetaan.
 
Omien lasten tekemissä kunniamerkkiesityksissä tulee olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippuma-
tonta puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka tuntevat hyvin kyseessä olevan 
perheen. Jos äitienpäiväkunniamerkkiä ehdotetaan muille kuin biologisille äideille, esim. kasvatti-, sijais- tai 
tukiperheiden äideille, ehdotukselle olisi eduksi, jos sen mukana olisi esim. perheen hyvin tuntevan ja per-
heessä asuneen lapsen puoltokirje. Muutkin omaiset, tuttavat ja
naapurit voivat olla aloitteellisia, mutta esityksen tekijänä tulee tällöin kuitenkin olla viranomainen, järjestö 
tai muu yhteisö.
 
Aluehallintovirasto ottaa kunniamerkkiesityksessään huomioon sekä tasapuolisen alueellisen jakauman että 
ruotsinkielisen väestön osuuden. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee aluehallintovirastojen esitysten perus-
teella kunniamerkkiesityksen ritarikunnille.
Kunniamerkit luovutetaan äitienpäivänä valtakunnallisessa juhlassa, jonka järjestelyistä vastaa Mannerhei-
min Lastensuojeluliitto.
 
Äitienpäiväkunniamerkkien hakumenettelyssä aluehallintovirasto noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön ja 
ritarikuntien ohjeiden mukaan seuraavia periaatteita:
- vähintään puolet ritarikunnille esitettävistä hakemuksista tulee kunnilta, järjestöiltä tai vastaavilta yhteisöil-
tä
- enintään puolet hakemuksista on palkittavaksi esitettyjen äitien omien lasten jättämiä. Ehdotusta, jossa 
on vain yksi puoltolausunto tai sellainen puuttuu kokonaan, ei oteta vastaan, ennen kuin se on täydennetty 
riittävillä puolloilla.
 
Kunniamerkkiesitykset tulee toimittaa viimeistään 4.11.2022 osoitteella: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinto-
virasto, PL 5, 13035 AVI.
 
Lisätiedot ja ohjeet lomakkeisiin sekä vaadittavat Ritarikuntien  kunniamerkkiehdotuslomake ja liitelomake 
äitienpäiväkunniamerkkihakemukseen löytyvät osoitteesta https://stm.fi/aitienpaivakunniamerkit (kohdasta 
hakulomakkeet).
Lomakkeet toimintaohjeineen löytyvät myös julkishallinnon verkkopalvelusta www.suomi.fi. Lomakkeet voi 
tilata myös aluehallintovirastosta.
 
Lisätietoja asiasta antaa tarkastaja Kirsi Mäenpää, puhelin 0295 018 518 tai sähköposti: kirsi.maenpaa@avi.fi.
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Seuraa meitä sosiaalisen median kanavissa!

Perhon kunta 
Facebookissa: PerhonKunta
Instagramissa: @perhonkunta

Perhon kunnankirjasto Perholinna
Instagram: @perhonkunnankirjasto
Perhon kunnankirjasto Perholinna | Facebook

Perhon vapaa-aikatoimi
Facebook ja Instagram: @perhon_vapaa_aikatoimi

Etsivä nuorisotyöntekijä Perho
Facebook: Etsivä Nuorisotyöntekijä Perho 
Instagram: etsiva_elina
Snapchat: etsiva_perho
Discord: https://discord.gg/KcpnJWe (Anonyymi yhteydenotto)

Perhon Keskuskoulu
Facebook: Perhon Keskuskoulu

Perhon lukio
Facebook: perhonlukio
Instagram: @perhonlukio

Mäntymetsän päiväkoti
Facebook: Varhaiskasvatus Perho
Instagram: @perhonvarhaiskasvatus

Kokkolanseudun Kehitys KOSEK
https://facebook.com/KokkolanseudunKehitys 
https://www.linkedin.com/company/kosek-kokkolanseudun-kehitys-oy/ 
https://www.instagram.com/kosek_kokkola/
https://twitter.com/KosekInfo 
https://www.youtube.com/channel/UC5EhhSHD2j20xspb4KEaF3w

ETSINTÄKUULUTUS!

Hei, perholainen yrittäjä! Haluatko yrityksellesi ja osaamisellesi näkyvyyttä? Kunta ja Kokkolanseu-
dun 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 / virpi.poikelin@perho.com tai yritysneuvoja Anne Koskiseen puh. 
044 780 9241 / anne.koskinen@kosek.fi .

Tartu rohkeasti luuriin, laitetaan yhdessä some soimaan!
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Laulajia kaivataan!

Vetelin poikakuoro kutsuu perholaisia 3.–7.-luokkalaisia poikia mukaan tasokkaaseen kuoroon.  
Tärkeimpiä konsertteja ovat joulukonsertit ja konserttimatkat kotimaassa ja ulkomailla.

Kuoronjohtaja Simo Kangas tulee sovittuna aikana koelaulattamaan esimerkiksi kouluille. 

Harjoitukset järjestetään Vetelissä Mäntyristin auditoriossa maanantaisin kello 18–19.  
Yhteiskyydityksiä pyritään järjestämään. 

Yhteydenotot sähköpostitse simo.kangas@veteli.fi ja puhelimitse 040 570 0275.

Tervetuloa mukaan kokemaan hienoja elämyksiä musiikin ja yhdessäolon merkeissä!

Perhepolulle ilmaiseksi

Hei 0–16-vuotiaiden lasten isä tai äiti! Vaaditko itseltäsi liikaa vanhempana?
Tahdotko oppia lisää itsemyötätunnosta? Nyt on mahdollisuus tulla mukaan ilmaiselle Perhepolku®-
verkkokurssille.

Soite tarjoaa perholaisille ja muissa alueen kunnissa asuville 0–16-vuotiaiden lasten ja nuorten 
vanhemmille mahdollisuuden osallistua maksutta verkkokurssille.
Kurssin tavoitteena on vahvistaa vanhemman myötätuntoa itseään kohtaan ja tukea myötätuntoista 
vuorovaikutusta sekä parisuhteessa että perheessä.

Verkkokurssi löytyy osoitteesta
www.perhepolku.fi/verkkokurssi

Kurssille osallistuminen edellyttää palveluun rekisteröitymistä.

Huomio, tapahtumanjärjestäjä!

Kunnan kotisivulla on yhdistyksille, järjestöille ja muille tapahtumia järjestäville ilmainen 
tapahtumakalenteri, joka toimii samalla kuntalaisille menovinkin antajana.

Ilmoita tulevasta tapahtumastasi hyvissä ajoin viestintäsihteeri Virpi Poikelinille, niin saat lisänäkyvyyttä – 
oli sitten kyseessä myyjäiset, lastenjuhlat, jumppa, yhteislenkki, tanssit tai mikä muu tapahtuma tahansa. 

Sähköpostiasi odotetaan osoitteessa virpi.poikelin@perho.com.

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!
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Kirjasto tiedottaa
 

Kirjaston talviaukioloajat 1.10. – 30.4.
 

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

 
Tervetuloa kirjastoon!

4H Tiedottaa
4H-kirppiksellä löytyy vapaita pöytiä ja hyviä löytöjä. Pöytävuokra on 20€/kk. 
Osoite on Teollisuustie 2 (neulomohalli). Pöytävaraukset ja lisätiedot: p. 040 839 5996 / kirppis

Syyslomaviikon keilausreissulle 20.10. Kokkolaan on vielä tilaa! Sitovat ilmoittautumiset p. 040 779 
1690 / Kaisa

Vielä tarvitaan kerhonohjaajia 4H-kerhoihin! Jos kiinnostuit, ota yhteyttä mahdollisimman pian  
040 779 1690 / Kaisa

4H-yritys   Alen apu  on käytettävissä viikonloppuisin, jos tarvit puunkantoapua, lumenluontia tai 
jotain muuta niin ota rohkeasti yhteyttä p. 040 252 3233 / Aleksanteri
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KASEKA TIEDOTTAAKASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi 

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS VIIMEISTÄÄN TORSTAINA 27.10.2022 

Voit tehdä ympäristökorvauksen syysilmoituksen Vipu-palvelussa. Ilmoitus koskee lohkoja, joilla toteutat 
toimenpidettä

- peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys.

Jos olet levittänyt lantaa tai lannoitteita ja haluat toimenpiteestä korvauksen, tee ilmoitus myös 
toimenpiteistä

- lietelannan sijoittaminen peltoon
- ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

Huomaa, että ilmoitusaika päättyy torstaina 27.10.2022!

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 

Tilojen, jotka ovat valinneet ympäristökorvauksen lohkokohtaiseksi toimenpiteeksi ’peltojen 
talviaikainen kasvipeitteisyys’, tulee ilmoittaa väh. 20 % sitoumusalasta kasvipeitteiseksi sekä 
kohdentamisalueella että muulla alueella, jos tilalla on sitoumuslohkoja molemmilla alueilla. Perho 
kuuluu muuhun alueeseen, samoin mm. Halsua ja Lestijärvi. Kohdentamisalueeseen kuuluvat mm. 
Kaustinen, Veteli, Kannus, Toholampi, Reisjärvi, Vimpeli ja Alajärvi. 

Kasvipeitteisyyteen kelpaavat (aito): 
• nurmet, jotka säilytetään tuhoamatta kevääseen, ml. yksivuotiset nurmet ja ruokohelpi 
• monivuotiset puutarhakasvit ja kumina 
• viljan, öljykasvien, tattarin, siemenmausteiden ja kuitupellavan sekä härkäpavun, herneen ja lupiinin 

sänki ja suorakylvö sänkeen 
• kerääjäkasvit, jos kasvusto säilytetään kevääseen (huom. esim. viljan sänki täyttää kasvipeitteisyyttä, 

vaikka kerääjäkasvi on tuhottu) 
• syyskylvöiset kasvit 
• keväällä korjattava pellava ja hamppu 
• sänki- ja viherkesanto 

Kasvipeitteisyyteen ei kelpaa kemiallisesti tuhottu nurmi. 

Kasvipeitteisyyttä ei kelpaa täyttämään suojavyöhyke, monivuotinen ympäristönurmi, 
luonnonhoitopeltonurmi, viherlannoitusnurmi, monimuotoisuuspellot tai alue, jolla on toteutettu 
orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla - toimenpidettä. 

Kasvipeitteisyyteen ei myöskään kelpaa edellisten kausien erityistukisopimusalat: ravinnekuormituksen 
tehostettu vähentäminen, suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito tai turvepeltojen pitkäaikainen 
nurmiviljely. 

Korvauksen määrä 

Korvausta maksetaan sen mukaan, kuinka suuri osa alasta on kasvipeitteinen ja sijaitseeko ala 
kohdentamisalueella vai muulla alueella. Toimenpiteestä ei makseta ympäristökorvausta, jos tila on 
vapautettu viherryttämistuessa monipuolistamisvaatimuksesta.

Taulukossa on kasvipeitteisyyden prosenttirajat ja rajan mukaan maksettava korvaus (€/ha). 
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KASEKA TIEDOTTAAKASEKA TIEDOTTAA
Lietelannan sijoittaminen peltoon ja ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 

Korvausta maksetaan enint. 80 % sitoumusalasta. 

Lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpiteessä tehdään selvitys käytetystä lannanlevityskalustosta. 

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen –toimenpiteessä tulee ilmoittaa lannoitteen kuiva-
ainepitoisuusprosentti (vähintään 20 %) sekä lannan tai lannoitteen tai muun toimenpiteessä hyväksyttä-
vän materiaalin luovuttajan nimi ja tilatunnus. 

Jos vastaanotat lantaa tai lannoitteita, toimita molemmista lantatoimenpiteistä erillisenä liitteenä luovu-
tussopimus, maksukuitti, rahti- tai kuormakirja, josta selviää materiaalin hankinta ja määrä. Voit tehdä 
ilmoituksen esim. lomakkeella 465L. Liitteen voit palauttaa Vipu-palvelun kautta tai paperiliitteenä kuntaan 
viimeistään 27.10.2022.

Vähennä lantatoimenpiteeseen ilmoittamaasi peruslohkon ajaa lannoittamattoman suojakaistan verran.

Syyskuun alusta alkaen tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa levitettävän liukoisen 
typen määrä saa olla enintään 35 kg/ha. 

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 luottamuk-
sellista.

TIETOLINKKI-HANKKEEN TILAISUUKSIA

Kesän aikana julkaistiin muutama lyhyt video, tässä linkit:

• Syysvehnän viljelykokemuksia Pohjois-Pohjanmaalta (julkaistu 14.7.2022) 5 min  https://youtu.be/tsk-
nqygfbhE  

• 
• Syysohran viljelykokemuksia Pohjois-Pohjanmaalta (julkaistu 27.7.2022) 12 min  https://youtu.be/jwD-

ZAcP8V9w     
• 
• Nurmien rikkatorjunnasta (julkaistu 31.8.2022) 4:35 min   https://youtu.be/rKm8qMFw2II  

MAATILOJEN SYYSINFO - webinaari ma 10.10.2022 klo 10.00-11.30

Lyhyitä tietoiskuja syysilmoituksesta, lannanlevityksestä, raivioista ja muista ajankohtaisista aiheista! 
Asiantuntijat MTK:sta, ProAgriasta, Ely-keskuksesta ja kuntien maaseutuhallinnosta.
Ilmoittautumiset ja ennakkokysymykset:  
https://link.webropolsurveys.com/S/8A7698DDC636409C tai ritva.jaakkola@kpedu.fi  p. 044 7250 625 
(viim. ed. päivänä)

TÄRKEÄ TIETO INVESTOINTITUKIIN LIITTYEN

Tuet maatalousinvestointiin tai sukupolvenvaihdokseen kannattaa hakea viimeistään lokakuussa.

Jos viljelijä haluaa saada päätöksen maatalousinvestoinnin rahoituksesta vuoden 2022 puolella, hakemus 
tulee tehdä viimeistään 15.10.2022. Nuoren viljelijän aloitustuen osalta viimeinen päivä tehdä hakemus 
on 31.10.2022. ELY-keskukset tekevät kaikkiin näiden päivämäärien jälkeen lähetettyihin hakemuksiin 
kielteiset päätökset, sillä nykyisen EU-rahoituskauden varojen käyttö on päättymässä.

Seuraavan kerran ELY-keskukset myöntävät maatalouden investointi- ja aloitustukia vuoden 2023 puolella, 
jolloin käytössä ovat uuden EU-rahoituskauden varat ja uudet tukiehdot. Ruokavirasto tiedottaa uuden 
rahoituskauden haun aloitusajankohdasta ja ehdoista, kun tiedot niistä ovat tarkentuneet. Arvion mukaan 
haku voidaan avata Hyrrä-asiointipalvelussa vuoden 2023 ensimmäisien kuukausien aikana.
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MUUTOKSIA TUKIJÄRJESTELMIIN ENSI VUODESTA ALKAEN

Uusi ohjelmakausi, joka alkaa v. 2023, tuo mukanaan paljon uusia asioita. Uusiin asioihin kannattaa tutustua 
hyvissä ajoin ja pikkuhiljaa. 

Tämänhetkinen tilanne selviää Viljelijäuutiskirjeen 22.9.2022 -linkistä:
https://uutiskirje.ruokavirasto.fi/archive/show/5162172

Uutiskirjeessä on tärkeää asiaa mm. uusista käyttöön otettavista pelloista, tukioikeuksista ja aktiiviviljeli-
jän määritelmästä. Kannattaa lukea!

KIINTEISTÖVEROTUKI HAETTAVANA VIIMEISTÄÄN 31.10.2022 OMAVEROSSA

Maataloudenharjoittajat voivat hakea tilapäistä kiinteistöverotukea maatalouden tuotantorakennuksille. 
Tuen hakuaika on 15.9.–31.10.2022.

Voit hakea tukea, jos maatalouden tuotantorakennuksista perittävä kiinteistövero on vähintään 10 euroa. 
Tuki on enintään 35 000 euroa. Tuen määrä riippuu siitä, paljonko sinulle on määrätty kiinteistöveroa tuo-
tantorakennuksista vuonna 2022. Voit saada tuotantorakennuksiin kohdistuvan kiinteistöveron kokonai-
suudessaan takaisin kiinteistöverotukena. Tuki koskee ainoastaan maatalouden tuotantorakennuksia – ei 
maapohjaa eikä metsätalouden tuotantorakennuksia.

Olet oikeutettu kiinteistöverotukeen, jos 

· Rehujen, poltto- ja voiteluaineiden, sähkön ja lannoitteiden osuus maatalouden menoista en-
nen varauksia, poistoja ja korkokuluja on vähintään 15 prosenttia vuonna 2022. Oma arviosi 
riittää.

Kiinteistöverotukea voi hakea OmaVerossa
https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/ 

15.9.–31.10.2022. Tukea ei myönnetä automaattisesti, vaan sinun pitää hakea sitä itse. Tuki maksetaan 
tilillesi ennen vuoden 2022 loppua.
Tarkempaa tietoa ja ohjeita osoitteessa 
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/kiinteistovero/kiinteistoverotuki/

MAATALOUSKÄYTTÖÖN OTETUN UUDEN ALAN PITÄÄ OLLA ENSI VUODESTA ALKAEN PYSYVÄSTI NURMI-
KASVUSTOLLA

Kaiken maatalouskäyttöön otetun uuden alan pitää olla vuodesta 2023 lähtien pysyvästi nurmikasvustol-
la. Alaa ei saa jatkossa kyntää.
Vaatimus koskee alaa, joka on joko raivattu maatalousmaaksi tai ollut aiemmin turvetuotannossa.
Huomioi, että ehto pysyvästä nurmikasvustosta ei koske alaa, joka on ollut viljelykelpoinen viimeistään 
31.12.2022.

TUKIOIKEUKSISTA LUOVUTAAN
Tukioikeudet lakkaavat vuoden 2022 lopussa. Tukioikeudet ovat nyt perustuen ehtona, mutta ensi vuodesta 
alkaen vastaavaa perustulotukea voi saada maatalousmaan pinta-alan perusteella.

          Maataloustoimisto
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Meidän mielessä - hanke järjestää COVID19-seminaarin  
maanantaina 24.10. kello 12–15.45. 

Kokkolan Yritystalo Evaldin Aava-kokoustilassa pidettävää seminaaria  
voi seurata Teams-etäyhteydellä. 

Ohjelmassa on asiantuntijoiden luentoja koronapandemian  
vaikutuksista mielenterveyteen. 

Seminaari on kaikille avoin ja ilmainen.

Julkaisemme tarkemman ohjelman ja Teams-linkin  
kunnan Facebook-sivulla viikolla 42.

Tulossa:

Yritysten aamukahvit pe 4.11. klo 9.15 alkaen

A & P Taipale Oy:n tiloissa:
Jyväskyläntie 631

69980 MÖTTÖNEN

Lämpimästi Tervetuloa!
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Yrittäjä, tutustu alihankintarekisteriimme:
https://www.kosek.fi/alihankintarekisteri/

Alihankintarekisterit- sivulta löydät esimerkkejä lähialueilla meneillään olevista ja ali-
hankkijoita etsivistä suurhankkeista, joiden toteutuksessa alueen yritykset voivat olla 
mukana.

Kaipaako yrityksesi tai investointihankkeesi alihankkijoita? Haluatko mukaan 
Alihankintarekisterit-sivulle?

Voit ilmoittautua urakoitsijaksi tai palveluntarjoajaksi linkin kautta.

………………………………………………………………………………………………………..

Kokkolan ja Perhon seudun yritys- ja 
palveluhakemisto:

https://kosek.yrityshakemistot.fi/

Palvelua ylläpitää Kokkolanseudun Kehitys Oy. Hakemistosta voit hakea Kokkolassa ja 
Perhossa toimivia yrityksiä ja yritysten tarjoamia tuotteita ja palveluja.

Hakemistosta löydät mm.:

• Alueen yritykset (lukumäärä saattaa sisältää myös yrityksiä, jotka eivät toimi  
aktiivisesti)

• Yritysten tuottamat palvelut
• Yritysten yhteystiedot
• Yritysten sijainti kartalla

Anne Koskinen
Yrityskehittäjä, Perhon kunta

Keskustie 2, 69950 Perho
044 780 9241

anne.koskinen@kosek.fi
Löydät KOSEKin myös Facebookista: www.facebook.com/KokkolanseudunKehitys

IG-tili: https://www.instagram.com/kosek_kokkola/ 


