
PERHON KUNTA   |   PL 20 69951 Perho   |    perho@perho.com   |   www.perho.com

	 	 	 	 Perholainen
    

    1/2023

Seuraava Perholainen 2/2023 
viikolla 7
 

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

KUNNANVALTUUSTON 
kokous maanantaina 23.1.2023 klo 18.30 Kunnantalolla, Haanensalissa.
Esityslista nähtävänä kunnan internet-sivulla 19.1. lukien www.perho.com ->  
Pöytäkirjat/esityslistat

Kokouksen alussa palkitaan nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimen onnistujia.

Kokousta pääset seuraamaan suorana internetistä osoitteessa: www.perho.com
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan  
nettisivuilla to 26.1.2023 lähtien.
Pekka Riihimäki
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Teknisen toimen kuulumisia

Tänä vuonna alkutalvi on ollut leuto ja näyttää jatkuvan sellaisena ainakin lähiviikkoina. Leuto 
talvi tuo helpotusta mediassakin paljon esillä olleeseen energiapulaan, mutta myös hyvin liuk-
kaita kelejä.

Perhon kunnan talvikunnossapitourakoitsijat tekevät kovasti töitä pitääkseen tiemme liikennöi-
tävässä kunnossa ja liukkauden torjuntaa suoritetaan yleisten alueiden lisäksi 
koulukuljetusreiteillä. Loskakelit ja vesisateet kuitenkin tekevät liukkaudentorjunnasta hyvin 
vaikeaa ja hiekoituksen vaikutus saattaa olla hyvinkin lyhyt, kun hiekka sulaa läpi tai jäätyy 
sataneen veden alle. Tie saattaa näyttää hiekoitetulta, mutta todellisuudessa hiekka onkin jään 
alla. Tästä syystä liikenteessä niin jalan, pyörällä, autoilla tai muilla menopeleillä on syytä 
noudattaa erityistä varovaisuutta.
 
Myös omilla pihoilla on syytä kiinnittää huomiota liukkauden torjuntaan. Kiinteistön omistaja on 
vastuussa, jos joku liukastuu pihalla.
Talvikunnossapitourakoitsijat on loppuvuodesta kilpailutettu seuraavan 3–4 vuoden ajalle ja 
alueiden urakoitsijoissa on tapahtunut jotain muutoksia. 

Alueita hoitavat:

• Mty Koivukoski-Ukskoski suorittaa liukkaudentorjuntaa ja auraa alueet 1 ja 2 (keskusta ja 
Vanhainkoti–Teollisuusalue–Kampus)

• Konepalvelu K. Kytölä Ky auraa alueet 3 ja 7 (Hiekanmäki–Sahinkoski ja Taipale–Möttönen)
• Pohjanmaan Ekoteko Oy auraa alueet 4, 5 ja 6 (Alajoki–Poranen, Jänkä–Salamajärvi–Mökälä 

ja Oksakoski–Peltokangas–Haukka)
• Navettaniemi Mty auraa alueen 8 (Kettukangas–Humalajoki–Korkiakangas)

Jos asut vähintään 50 m pitkän (mitattuna auratun tien laidasta pihapiirin rajaan) yksityistien 
tai pihatien varrella, joka ei kuulu kunnan aurausalueisiin, voit olla oikeutettu maksuttomaan 
auraukseen. Myös sosiaalisin perustein on mahdollista saada lyhyemmänkin kohteen auraus-
alueeseen mukaan. 

Jos heräsi kysyttävää, ota yhteyttä tekniseen johtajaan alpo.anisimaa@perho.com tai 0400 510 
706.
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Etätyötila varattavissa

Perhon kunnan etätyötila on varattavissa ja käytettävissä. Etätyötila sijaitsee Kampuksen Kulkuri- 
oppilasasuntolan ensimmäisessä kerroksessa, osoitteessa Haanentie 26.

Kulkurin etätyötiloissa on varattuna kolme työhuonetta, joissa jokaisessa kaksi työpistettä etätyös-
kentelyyn. Lisäksi etätyötilasta löytyy kuuden hengen neuvotteluhuone ja keittiö- ja taukotila, joka 
on kaikkien etätyöpisteillä työskentelevien käytettävissä.

Etätyöpiste on toistaiseksi maksuton.

Varaa työpiste käyttöösi kunnanjohtaja Lauri Laajalalta puhelimitse numerosta 0400 517 380. Saat 
tekstiviestinä pääsykoodin, jolla saat työtilan avaimet käyttöösi. Varaukseen tarvitaan varaajan ja 
tilan käyttäjän nimen ja puhelinnumeron lisäksi aika, jolloin tiloja käyttää.

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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Tulossa: Haanen hiihto

Perinteinen Haanen hiihto lauantaina 4.3. kello 8–15 välisenä aikana reitillä: Perhon kirkonkylä–
Möttönen–Humalajoki–Jänkä–Perhon kirkonkylä (40 km).
Lähtö tapahtuu huolto- ja lähtöpisteiltä kello 8–10 välisenä aikana. Hiihtotapa perinteinen.
Lähtö- ja huoltopaikat:
Kampus (ent. MOL)
Möttösen koulun perinnetupa
Humalajoki, Möttösen vanhatupa
Jängän urheilutalo

Osallistumismaksu 10 €, perhemaksu 25 €.
Osallistumismaksu sisältää hernekeiton Kampuksella ja Humalajoella, lämmin mehu jokaisessa 
pisteessä ja kunniakirjat. Peseytymismahdollisuus Kampuksen asuntola Kulkurissa (sauna + suihku) 
Jängän urheilutalolla myytävänä kahvia ja pullaa. Osallistumismaksun voi maksaa myös e-passilla.

TIEDOTE LASKUTUKSEN MUUTOKSISTA

Alkuvuoden aikana Perhon kunnan laskutus uudistuu. Ensimmäinen lasku lähetetään edelleen 
kunnasta. Jatkossa maksumuistutukset kunnan erääntyneistä saatavista siirtyvät Intrum Oy lähe-
tettäviksi. Maksumuistutukset lähetetään Perhon kunnan asiakkaille Intrumin nimissä ja Intrumin 
yhteys- ja tilitiedoilla. Maksumuistutuksella peritään pääoma, kertynyt viivästyskorko sekä muis-
tutuskulut. 

Maksuaikaa voi pyytää suoraan kunnasta ennen alkuperäisen laskun eräpäivää.  Kaikki maksu-
muistutusta koskevat yhteydenotot keskitetään jatkossa Intrumille.

Tiedotamme asiasta vielä tarkemmin laskutuksen yhteydessä

Yhdistysten ilta

Kunnantalon Haanensalissa järjestetään keskiviikkona 1.2. Yhdistysten ilta kello 18–20.
Illan teemoina ovat yhteistyö kunnan kanssa, tulevat hankkeet ja tapahtumat,
kunnan avustukset, tiedotus ja viestintä sekä muut mahdollisesti illan aikana
esille tulevat asiat.

Ilta on tarkoitettu perholaisille yhdistysaktiiveille. Kahvitarjoilu!

Lisätietoja: 
Nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Petri Harsuselta sähköpostitse petri.harsunen@perho.com.

         Tervetuloa!
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Perhon kuntalaiset, Oksakosken koulun huoltajat,
oppilaat, henkilöstö

KUTSU KUULEMISTILAISUUTEEN

Perhon kunta valmistelee Perhon alakoulujen koulupiirien yhdistämistä ja Oksakosken koulun lak-
kauttamista 1.8.2023 alkaen. Tämän johdosta järjestetään hallintolain (434/2003) 34 §:n mukainen 
asianosaisten kuulemistilaisuus Oksakosken koulun liikuntasalissa maanantaina 16.1.2023 kello 18. 
Tilaisuudesta tehdään pöytäkirja.
Mielipiteet ja lausunnot tulee esittää kirjallisesti ja ne tulee toimittaa osoitteella Perhon kunta/
sivistyslautakunta, kirjaamo PL 20, 69951 PERHO, tai antaa ko. tilaisuudessa. 
Mielipiteiden ja lausuntojen jättämiseen varattu aika päättyy 31.1.2023 klo 14.

Kuulemisen aiheena ovat:
Perhon alakoulujen koulupiirien yhdistäminen yhdeksi oppilaaksiottoalueeksi.
Oksakosken koulun lakkauttaminen.

Hallintolain pykälät 34, 36 ja 42
Perusopetuslaki pykälä 6

Perhossa 12.1.2023
Sivistyslautakunta

KELAN ASIOINTIPISTE

Asiointipiste on Kelan ja muiden julkisten organisaatioiden yhdessä ylläpitämä palvelupiste. 
Perhon kunnantalolla sijaitsevassa Asiointipisteestä saat Kelan hakemuslomakkeita ja esitteitä, 
voit jättää hakemuksia ja saada yleistä opastusta etuuksista sekä Kelan verkkopalvelujen käy-
töstä. Asiointipisteessä on myös mahdollisuus ottaa etäyhteydellä yhteys Kelan palveluasian-
tuntijaan.

Maanantaisin voit asioida ilman ajanvarausta kello 9–14. Tiistaista perjantaihin asiointi tapah-
tuu ajanvarauksella. Ajanvaraukset puhelimitse 040 684 2846 tai sähköpostitse kirsi.polvilam-
pi@perho.com.
Kelaan lähtevät lomakkeet ja liitteet voit myös jättää aulassa olevaan postilaatikkoon kun-
nantoimiston auki ollessa, ilman henkilökohtaista asiointia Asiointipisteessä. Huomaa tällöin, 
että hakemus on täytetty huolellisesti ja liitteistä löytyy henkilötunnuksesi. Kello 14 mennessä 
jätetyt asiakirjat ehtivät saman päivän postin kuljetukseen.

Muistutus: Kaustisella ei ole enää Kelan toimistoa, ainoastaan palvelupiste, joka palvelee 
vain ajanvarauksella!

www.kela.fi OmaKela on Kelan asiointipalvelu henkilöasiakkaille. Oletko kokeillut? Kela-asioi-
den hoitaminen verkossa on kätevää: voit hoitaa asiat missä ja milloin vain. Kun haet tuet ja lä-
hetät liitteet verkossa, ne ovat heti perillä. Näet myös, jos hakemuksestasi puuttuu liitteitä tai
 lisätietoja.
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Työplus tiedottaa!
 
1.1.2023 alkaen Työplussan Perhon asiakasyritysten 
työntekijöillä on mahdollisuus varata Perhon 
toimipisteen asiantuntijoille vastaanottoaika myös nettiajanvarauksen kautta menemällä Työplussan 
nettisivustolle. Nettiajanvarausta tehtäessä pitää olla tunnistautumista varten henkilökohtaiset pank-
kitunnukset käytössä. 
 
Ajan voi varata myös edelleen puhelimitse numerosta: 06 828 7360. Mikäli numerosta ei heti vastata, 
linjalle voi jättää soittopyynnön ja asiakaspalvelusihteerimme ottavat asiakkaisiin yhteyttä mahdolli-
sen puhelinruuhkan jälkeen. 
 
Omaan työterveyshoitajaan voi olla myös yhteyksissä OmaPlus-järjestelmän kautta minä vuorokau-
den aikana tahansa. Omaplus-järjestelmän voi ladata puhelimeen sovelluksen kautta tai kirjautua 
järjestel-mään Työplussan nettisivuston kautta. Hoitaja vastaa yhteydenottopyyntöihin kahden arki-
päivän sisällä.
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KASEKA TIEDOTTAAKASEKA TIEDOTTAA
ELÄINPALKKIOIDEN HAKUOHJEET JULKAISTU – HAKU ALKAA 9.1.2023 
Voit hakea alueellamme seuraavia eläinpalkkioita (EU):
• sonnipalkkio, hakuaika 9.1. – 24.1.2023 
• teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio, hakuaika 9.1. – 24.1.2023
Eläinten hyvinvointikorvaus, hakuaika 9.1. – 2.2.2023
Eläinmääräilmoitus v. 2022, hakuaika  9.1. – 2.2.2023)
- Koskee seuraavia tukia ja eläinryhmiä:
• Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki: siipikarja sekä hevoset ja ponit
• Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus: siipikarja sekä hevoset ja ponit
• Luonnonmukaisen tuotannon korvaus: siipikarja ja tarvittaessa tuotantotauot
• Eläinten hyvinvointikorvaus: siipikarja ja siat
Lue lisää eläinmääräilmoituksista Ruokaviraston verkkosivuilta.

Hae kaikkia tukia sähköisesti Vipu-palvelussa.
Lisää asiasta  https://uutiskirje.ruokavirasto.fi/archive/show/5285613
https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/elaintuet/elainpalkkioiden-hakuohjeet/elainpalk-
kioiden-hakuohjeet-2023/?utm_source=El%C3%A4inpalkkioiden%20hakuohjeet%20julkaistu,%20
haku%20alkaa%209.1.2023&utm_medium=Viljelij%C3%A4uutiskirje&utm_campaign=Viljeli-
j%C3%A4uutiskirje%204.1.2023

KANSALLISTEN KOTIELÄINTUKIEN HAKUAIKA HELMIKUUSSA
Pohjoinen kotieläintuki naudoista (sonnit, emolehmät ja teurastettavat hiehot), uuhista ja kutuista 
sekä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki haetaan helmikuussa. Tiedotamme asiasta 
lisää myöhemmin.

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS,  HAKU  9.1. – 2.2.2023
Ehtoihin kannattaa tutustua tarkkaan, sillä toimenpiteiden sisällöt ovat muuttuneet, vaikka toimen-
piteen nimi olisi sama kuin aiemmin. 

Hyvinvointisuunnitelma on kaikille pakollinen toimenpide
Hyvinvointikorvauksen saamisen vaatimus on hyvinvointisuunnitelma, johon sisältyy rehuanalyysien 
pohjalta tehty ruokintasuunnitelma. Palauta hyvinvointisuunnitelma Vipu-palvelussa hakemuksen 
mukana. Hyvinvointisuunnitelman mallipohjia löydät Ruokavirasto.fi-sivustolta. 
Sitoumuksen toimenpiteitä pitää toteuttaa kalenterivuoden alusta ja eläimiä täytyy pitää vuoden 
loppuun saakka. Muista myös ilmoittaa eläimet ajoissa rekistereihin, koska ilmoitusviiveet vähentä-
vät tukea.

Sitoumusehdot löytyvät Ruokavirasto.fi-sivustolta. Sitoumusehdot on jaettu yleiseen osuuteen sekä 
eläinlajikohtaisiin ehtoihin (naudat, lampaat ja vuohet, siat, siipikarja). 
Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot (ruokavirasto.fi)

ALKUPERÄISROTUJEN KASVATTAMISSOPIMUKSEN EHDOT JULKAISTU
Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksen sopimusaika alkaa 1.1.2023. 
Arvioitu hakuaika on 13.2.–2.3.2023. 
Alkuperäisrotuisten eläinten kasvattamissopimuksen ehdot

Tiedotamme asiasta lisää myöhemmin.
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ELÄINPALKKIOIDEN VUODEN 2023 VIITEPÄIVÄT (EU)

Eläinpalkkioissa on käytössä viitepäivä, jolloin eläinrekisteristä tarkistetaan eläimen sukupuoli sekä 
tulo- ja poistoilmoitukset. Viitepäivään liittyy seuraavia tarkennuksia:
• Eläimen on oltava eläinrekisterissä elossa viitepäivänä.
• Eläimen tietojen pitää olla eläinrekisterissä oikein sekä viitepäivänä että sen jälkeen.
• Eläimen pitää olla hakijan hallinnassa eläinrekisterissä viitepäivänä. 
• Tukivuoden aikana eläimestä voi saada vain sitä palkkiota, jota eläimen viitepäivän haltija on 
hakenut.
Tarkista siis kaikkien eläinten tiedot eläinrekisterissä ennen viitepäivää. Ilmoita myös loppuvuodesta 
2022 syntyneiden karitsoiden ja kilien tiedot eläinrekisteriin ennen viitepäivää, vaikka ilmoitusaikaa 
olisi muutoin jäljellä.

Viitepäivät vaihtelevat eri eläinpalkkioissa (EU)

Alueellamme maksettavien palkkioiden viitepäivät koskevat seuraavia eläinpalkkioita:

- sonnipalkkio, viitepäivä 31.1.2023

- teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio, viitepäivät ovat 10.1.2023 (10.1.2023 tai aiemmin syntyneille) ja 
1.6.2023 (11.1.2023 – 1.6.2023 syntyville eläimille)

Sonnipalkkio

Voit saada sonnipalkkion sonnista ja härästä, jos

• se on vähintään 11 kuukauden ikäinen urospuolinen nautaeläin

• eläimen tiedot ovat oikein nautarekisterissä viitepäivänä ja sen jälkeen.

• eläin on ollut tilallasi yhtäjaksoisesti 60 vuorokautta

• eläimestä ei ole maksettu ulkosaariston nautapalkkiota vuonna 2023

• tilallasi noudatetaan tavanomaista tuotantotapaa

Sonnipalkkiota voidaan maksaa vain kerran eläimen elinaikana. Sonnipalkkio maksetaan nautarekiste-
rin perusteella ensimmäiselle tuenhakijalle, jolla tukiehdot täyttyvät.

HUOM. Vuonna 2022 tai aiemmin eläimestä maksettu nautapalkkio ei estä sonnipalkkion maksamista 
vuonna 2023.

KASEKA TIEDOTTAA
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KASEKA TIEDOTTAAKASEKA TIEDOTTAA

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio

• Palkkio maksetaan lammas- ja vuohirekisterin tietojen perusteella tukivuonna teurastetuista eläi-
mistä.

• Teuraskaritsan ja teuraskilin on oltava tukivuonna tilasi hallinnassa yhtäjaksoisesti vähintään 10 
vuorokautta ennen teurastusta (tilalla pitoaika). Tilalla pitoaika voi alkaa ennen teuraskaritsan ja teuras-
kilin viitepäivää heti tukivuoden alusta. 

• Teuraskaritsa on teurastettu enintään 12 kuukauden ikäisenä ja ruhopaino on vähintään 18 kiloa. 

• Teuraskili (ei kääpiövuohi) on teurastettu enintään 12 kuukauden ikäisenä ja ruhopaino on vähin-
tään 10 kiloa. 

• Lihantarkastuksessa ruho on todettava ihmisravinnoksi kelpaavaksi.

• Teuraskaritsa ja teuraskili on oltava poikimaton.

• Palkkiota maksetaan vain eläimistä, jotka on teurastettu Ruokavirastolle palkkiojärjestelmään 
ilmoittautuneessa teurastamossa. Ilmoittautuneet teurastamot voi tarkistaa Ruokaviraston verkkosi-
vuilta.

• Palkkio maksetaan viimeiselle tuenhakijalle, jolla tukiehdot täyttyvät.

Ilmoita eläinten tiedot rekisteriin aina ajallaan

Kaikkien eläintukien saamisen edellytyksenä on, että noudatat eläinten tunnistus- ja rekisteröintisää-
döksiä. Huolehdi, että eläinten tiedot on aina merkitty annetuissa määräajoissa eläinrekisteriin.

Myöhässä tehdyt ja virheelliset rekisteri-ilmoitukset aiheuttavat eläintukiin hylkäyksiä ja seuraamuksia. 
Huomioi myös viitepäivät, jos haet eläinpalkkioita. 

Eläinten viitepäivistä, nautojen käyttötavan muutoksesta yms. lisää tietoa https://uutiskirje.ruokavirasto.
fi/archive/show/5285613

KYSELYTUNTI ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSESTA 
webinaari perjantaina 20.1.2023 klo 10.00-11.30

Eläinten hyvinvointikorvauksen haku on auki tammikuussa. Laita ennakkokysymyksiä asioista, jotka askar-
ruttavat! Tilaisuuden aikana on mahdollisuus kysyä lisää chatin kautta. 

Vastaamassa on Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen sekä ProAgria Keski-Pohjanmaan 
asiantuntijoita. 

Ilmoittautumiset ja ennakkokysymykset: https://link.webropolsurveys.com/S/ABD9CB4EE9C094D0   

tai ritva.jaakkola@kpedu.fi   p. 044 7250 625  (viim. ed. päivänä)
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CAP27 PÄHKINÄNKUORESSA - katsaus uuteen ohjelmakauteen 

webinaari tiistaina 24.1.2023 klo 10.00-13.15

Yleiskatsaus siihen, mitä uudella ohjelmakaudella on tulossa! Tukijärjestelmän rakenne ja uuden ohjel-
makauden mukanaan tuomat muutokset. Aiheina ovat myös ympäristökorvauksen tilakohtaiset toimen-
piteet, luomusitoumus ja ympäristösopimukset, viljelykierto, fosforiasetus ja Neuvo. Lisäksi kerrotaan 
monitoroinnista ja esitellään Vipu-mobiilia. Mukana on Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan asiantuntijoita: 
Ely-keskukset, kunnat, ProAgriat.

Ilmoittautumiset:  https://link.webropolsurveys.com/S/C913830BFAF7085C   

tai  ritva.jaakkola@kpedu.fi  p. 044 7250 625  (viim. ed. päivänä)

VEROWEBINAARIT - maatalous- ja metsäverotuksesta

ma 30.1.2023 klo 18.00-21.00 ja ti 31.1.2023 klo 10.00-14.00. Huom. päivä- ja iltatilaisuudet ovat saman-
sisältöiset.

Asiantuntijoina Timo Sipilä, verojohtaja, MTK sekä Hannu Vuoriniemi, Vuoriniemi Consulting VC Oy.

Ilmoittautuminen www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat 

HERNE-HÄRKÄPAPU-webinaari ke 1.2.2023 klo 12.30-14.30

Tarkemmat ohjelmat ja ilmoittautumislinkit tilaisuuksiin löytyvät Tietolinkin sivuilta sitä mukaa, kun il-
moittautumisia avataan: www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat 

EDELLISIÄ KOULUTUKSIA JA TALLENTEITA

Tietolinkki-hanke on tuottanut runsaasti materiaalia, jota voi selailla: https://www.kpedu.fi/tietolinkki/
materiaalit    

Kotieläintilojen ajankohtaisinfo 12.12.2022 (1h18min): Uusi eläinten hyvinvointilaki. Tuotantosidonnai-
set eläintuet C-alueella. Eläinten hyvinvointikorvaus nautojen osalta (esittämisajankohtana käytettävissä 
olleilla tiedoilla).  https://youtu.be/Mi3x4ZfEi_A 

Peltoviljelyn ajankohtaisinfo 16.12.2022 (2h13min): Maatalouspolitiikan suuntaviivoja uudella ohjelma-
kaudella (esittämisajankohdan tiedoilla). Peltokasvien markkinanäkymät + vinkkejä tulevalle kasvukaudel-
le!  https://youtu.be/R2ge5pjBxlo

TILAKOHTAISTA APUA VÄLITÄ VILJELIJÄSTÄ -PROJEKTIN KAUTTA

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Välitä viljelijästä -projekti jatkaa MTK-Keski-Pohjanmaan Myötä-
tuulta tuottajalle II-hankkeen tilakohtaista työtä maakunnan maatalousyrittäjien auttamiseksi. Välitä vil-
jelijästä -projektin projektityöntekijänä Keski-Pohjanmaalla toimii Katja Leppälä. Katja auttaa maatalousy-
rittäjiä 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. 
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Varaa aika KOSEKin yrityskehittäjälle verkossa
uuden ajanvarauskalenterimme kautta!

Lisäsimme verkkosivuillemme mahdollisuuden varata tapaamisajan ajanvarauskalenterin kautta. Varaus-
kalenteria voit käyttää milloin tahansa. Voit varata tapaamisen, videoneuvottelun tai soittopyynnön. 

Ajanvaraus toimii sekä Kokkolan että Perhon toimipisteisiin, ja halutessasi voit varata tapaamisen omassa 
yrityksessäsi.

Ajanvarauskalenterimme löydät verkkosivuiltamme osoitteesta www.kosek.fi

Mikäli et löydä varauskalenterista sinulle sopivaa palvelua tai 
aikaa, voit myös olla entiseen tapaan yhteydessä asiassasi 
suoraan yrityskehittäjiin, joiden yhteystiedot löydät täältä:
 https://www.kosek.fi/kosekin-yhteystiedot/

…………………………………………………………
Anne Koskinen
Yrityskehittäjä, Perhon kunta
Keskustie 2, 69950 Perho
044 780 9241
anne.koskinen@kosek.fi
www.facebook.com/KokkolanseudunKehitys


