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==========================================================================

INFLUENSSAROKOTUKSET HONKAJOEN
PERUSPALVELUKESKUKSESSA
MAKSUTTOMAAN INFLUENSSAROKOTUKSEEN OVAT OIKEUTETTUJA
 Kaikki 65 -vuotta täyttäneet
 Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
 Raskaana olevat
 Kaikki 6 - 35 kuukauden ikäiset lapset
 Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
 Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö
 Varusmiespalveluun astuvat miehet ja
vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat
naiset
Jos et kuulu riskiryhmään ja haluat rokotteen,
voit pyytää reseptiä peruspalvelukeskuksesta
ja ostaa rokotteen apteekista (ei vaadi lääkärillä käyntiä).
Neuvolaikäiset ja raskaana olevat rokotetaan neuvolassa.
Puh. 044 577 3601 (soittoaika klo 11.30 12.30)
Koululaiset ja opiskelijat voivat pyytää rokotetta kouluterveydenhuollosta.
Puh. 044 577 3289 (soittoaika klo 11.30 12.30)
ROKOTUKSET ILMAN AJANVARAUSTA
ANNETAAN PERUSPALVELUKESKUKSESSA:
Keskiviikkona 4.11.15 klo 8.00 – 11.00
Keskiviikkona 11.11.15 klo 12.00 – 16.00
Torstaina 26.11.15 klo 12.00 – 16.00
Muuna aikana ajanvaraus etukäteen puh.
02 577 3600

HUOM!
Perjantaina 13.11.2015 on aikuisterveyden
kehittämisiltapäivä ja suljemme poikkeuksellisesti klo 10.00.
Peruspalvelukeskus on kokonaan suljettu
(joulusulku) 21.12.2015 – 3.1.2016.
Kotihoito toimii normaalisti.

KUNNAN TOIMIELINTEN PÄÄTÖKSENTEOSTA
Useat kuntalaiset ovat kyselleet kunnan toimielinten päätöksenteosta.
Kunnan päätöksenteko perustuu kuntalakiin
ja lain 90 §:ään perustuvaan hallintosääntöön.
Hallintosäännössä on määräykset kunnanhallituksen ja lautakuntien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä päätöksenteosta.
Asiat päätetään toimielimen kokouksessa
viranhaltijan esittelystä.
Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Jos
esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa
ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt
päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Esittelevänä viranhaltijana toimii
hallintosäännössä määrätty viranhaltija.
Kunnanhallituksessa esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Asioiden valmistelusta on vastuussa esittelevä viranhaltija. Mikäli toimielimen jäsenet ovat eri mieltä esittelijän päätösehdotuksesta, voi jäsen tehdä poikkeavan
ehdotuksen. Jos toimielimen vähintään yksi
jäsen kannattaa päätösehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta, asiasta suoritetaan äänestys. Päätösehdotus on aina ns. pohjaehdotus. Eniten ääniä saanut ehdotus tulee
toimielimen päätökseksi. Esittelevällä viranhaltijalla ei ole äänestysoikeutta toimielimen

kokouksessa. Kaikki toimielimen jäsenet ovat
vastuussa tehdyistä päätöksistä, mikäli ei ole
jättänyt asiasta eriävää mielipidettä päätöksen johdosta.
Kuntalain 93 §:n mukaan kunnanhallituksen
on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät
asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat
valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä taikka jotka 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 121 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut. Valtuuston kokouksessa asiat käsitellään aina kunnanhallituksen
ehdotusten pohjalta (pohjaehdotus). Mikäli
hallituksen esityksestä on eriäviä mielipiteitä,
voi valtuutettu tehdä poikkeavan ehdotuksen
ja jos sitä kannattaa vähintään yksi valtuutettu, on asiasta suoritettava äänestys. Eniten
ääniä saanut ehdotus tulee valtuuston päätökseksi. Myös valtuuston päätöksestä voi
jättää eriävän mielipiteen.
Kunnan toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat
ovat nähtävillä kunnan kotisivulla osoitteessa:
www.honkajoki.fi/honkajoki/poytakirjat-jaesityslistat. Pöytäkirjat julkaistaan sen jälkeen, kun ne on tarkastettu. Toimielinten kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä myös kunnanvirastossa 7 päivää kokouksen jälkeen.
Mauno Mäkiranta, kunnanjohtaja


TEKNINEN TOIMI TIEDOTTAA
KONETARJOUSPYYNTÖ
Honkajoen kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia lautakunnan vuosien 2016 –
2018 aikana käyttöön / työhön tilaamista
maanrakennus- kuljetusalan koneista ja laitteista (esim. kaivinkoneet, kuorma-autot,
traktorit, kauhakuormaajat, tiehöylät, harjakoneet, kurottajat, vesakon murskaimet ym.).
Vapaamuotoisessa tarjouksessa tulee ilmetä
koneen tekniset tiedot ja lisälaitteet, jotka
sisältyvät tarjoustuntihintaan kuljettajineen,
varusteineen, ja ne lisälaiteet, joita käytettäessä on koneella korotettu hinta.
Seuraavan vuoden hintaa voidaan tarkistaa
urakoitsijan hakemuksesta maanraken-

nusalan koneiden indeksikehityksellä. Hintojen yhteydessä mainitaan alv-erittely.
Tarjous tulee toimittaa suljetussa kuoressa
tekniselle lautakunnalle 26.10.2015 klo 12.00
mennessä merkinnällä ”konetarjous” os.
Tekninen toimisto, Porhontie 5, 38950 Honkajoki, tai alla olevaan sähköpostiin. Tarjous
tulee olla voimassa 30 päivää viimeisestä
tarjouksen jättöpäivämäärästä lukien.
Lisäksi pyydetään erikseen tarjous Honkajoen kunnan hiihtolatujen teosta alkaen
syksystä 2015 ja päättyen kevääseen
2018. Kysymykseen tulee nelivetotraktori,
jossa paripyörät ainakin takana ja lumiketjut, lisäksi ulosoton nopeus tulee olla
noin 1000 kier./ min. Latujen teossa käytetään tilaajan latuhöylää.
Koneen valintaan vaikuttaa lautakunnassa
pääasiassa hintatekijät, lautakunta voi myös
olla hyväksymättä kaikkia tai osaa tehdyistä
tarjouksista.
Lisäksi pyydetään liittämään tarjoukseen
enintään kolme (3) kuukautta vanhat tiedot ja
selvitykset:


Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin
sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
 Kaupparekisteriote.
 Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että
verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.
 Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva
maksusopimus on tehty.
 Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä
työehdoista.
 Tapaturmavakuutuksen järjestämisestä
Lisätietoja rkm/tark Markku Rauhala puh.
044 5775230, markku.rauhala@honkajoki.fi.
Honkajoella 22.9.2015
TEKNINEN LAUTAKUNTA

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
UINTIREISSU
Vielä on vapaita paikkoja syyslomaviikolla
järjestettävään uintireissuun Porin keskustan
uimahalliin. Tiistaina 20.10.2015, lähtö Grillibaarin edestä klo 10 ja paluu n. klo 15.
Kts. tarkemmat tiedot syyskuun kuntatiedotteesta.
Ilmoittautumiset: Minna Kurki p. 040
5203705 (tekstiviestillä tai whatsappissa) tai
minna.kurki@honkajoki.fi tiistaihin
13.10.2015 mennessä.


3.-6.lk TYTTÖJEN HULVATON HARRASTEKERHO
Honkalassa keskiviikkoisin klo 15-16
Pelataan, tanssitaan, lauletaan, askarrellaan
ja ihan mitä vaan.
Tule nauttimaan liikunnan ja tekemisen ilosta
sekä hyvästä seurasta!
Vetäjinä: Minna Kurki ja Anni Koskiniemi


ISÄNPÄIVÄKORTTI-ASKARTELU
Maanantaina 2.11.2015 klo 14.30-16.00
Nuorisotiloissa.
Korttimateriaalia löytyy vapaa-ajan ohjaajalta, mutta voit ottaa mukaasi myös omia materiaaleja, jos haluat.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Minna Kurki
040 5203705 tai minna.kurki@honkajoki.fi


KLASSISEN MUSIIKIN KONSERTTI
Pori Sinfonietta konsertoi Honkalassa
torstaina 5.11.2015 klo 19.00, jossa soitetaan Igor Stravinskyn Konsertto jousiorkesterille D-duuri, Robert Schumannin Sellokonsertto a-molli op.129 ja Ludwig van Beethovenin Sinfonia nro 2 D-duuri op.36. Konsertin
kapellimestarisolistina on Klaus Mäkelä.
Liput 20€/13€
Ennen konserttia Pori Sinfonietta järjestää
keskustelutilaisuuden yhteistyössä Taiteen
edistämiskeskuksen kanssa, jossa
keskustellaan musiikista taiteen soveltavia keinoja hyväksi käyttäen. Osallistujilla

on myös mahdollisuus tavata Pori Sinfoniettan muusikoita. Tilaisuus alkaa klo 18.00.
Puffetti!
Sydämellisesti tervetuloa!


MUUTOKSIA HONKALAN SALIVUOROISSA
Ikäihmisten kuntojumppa torstaisin jo klo
16.15-17.00 ja Lauhalan kahvakuula pidetään Honkalassa torstaisin klo 17.15-18.00


JOULUMYYJÄISET JA JOULUNAVAUS
Honkalaa tarjotaan jälleen yhdistyksille, seuroille, yrityksille ja muille kiinnostuneille joulumyyjäispaikaksi sunnuntaina 29.11.2014
klo 13.00-16.00.
Samana päivänä on myös yrittäjien joulunavaus Honkalassa alkaen klo 15.30,
joten samalla reissulla voi osallistua molempiin tapahtumiin.
Myyntipöytä on ilmainen kaikille myyjäisiin
tuotteitaan tuoville. Varaamme paikalle
myyntipöydät, muun rekvisiitan huolehtivat
myyjät.
Myyjäistapahtumasta ja joulunavauksesta on
tarkemmin marraskuun kuntatiedotteessa.
Mikäli paikkavarauksia tulee hyvin vähän, ei
myyjäisiä järjestetä, mutta tällaista huolta
meillä ei varmaankaan ole.
Tervetuloa sankoin joukoin mukaan!
Myyntipöytävaraukset ja lisätietoja: Minna
Kurki p. 040 5203705 tai
minna.kurki@honkajoki.fi perjantaihin
30.10.2015 mennessä.


HAASTEPYÖRÄILYN ARVONTA
Haastepyöräilyn arvonnassa pyöräilykypärän
voitti Kirsti Kamppikoski.
Onnea voittajalle! Voittajalle on ilmoitettu
henkilökohtaisesti.
Aikaisempia voittoja on vielä noutamatta
kunnanvirastosta: Leena Kenola, Sirpa Huhtala, Terhi Paloviita, Reino Harju, Jonne Iltanen ja Rami Ylikoski.


KIRJASTON TIEDOTTEET
Syysillat pimenevät! Vuoden odotetuin uutuus, Sofi Oksasen Norma ei sijoitu Viroon,
vaan käsittelee kiharaisia ihmissuhteita Helsingissä. Virpi Hämeen-Anttila jatkaa 1920luvun Helsinkiin sijoittuvaa dekkarisarjaansa.
Ville Kaarnakarilta ilmestyi uusi sotatrilleri.
Heidi Köngäs paneutuu Hertta Kuusisen sielunmaisemaan. Ilkka Remes jatkaa Hornassa
alkunsa saanutta tarinaa. Jari Tervon Pyrstötähdessä palataan 1970-luvulle. – Seikkailuja, jännitystä, romantiikkaa, tietoa, tarinoita ja
tunnelmaa löydät kirjastosta! Tervetuloa!
Avoinna
Ma 13 – 20
Ti 13 – 16
Ke 11 – 16
To 13 – 19
Pe 13 – 19, pyhäinpäivän aattona 30.10. klo
13 – 16
Lue kirjavinkkejä ja ajantasaisimmat tiedotteet kotisivultamme ja Facebookista.
Yhteystiedot: puh. 050 577 5223
sähköpostit: kirjasto@honkajoki.fi
minna.hautaluoma@honkajoki.fi
Internet: www.satakirjastot.fi
www.honkajoenkoulut.net/kirjasto/
www.facebook.com/honkajoenkunnankirjasto


ÄITIENPÄIVÄKUNNIAMERKIT

OMAISHOITO JA IKÄIHMISTEN PALVELUT –TILAISUUS
Aika: tiistaina 3.11.2015 klo 13-15
Paikka: Honkajoen kunnantalo
Info-tilaisuus omaishoitajille ja muille asiasta
kiinnostuneille.
Ajankohtaista omaishoidosta, Pia Järnstedt,
aluevastaava, Omaishoitajat ja läheiset –liitto
ry.
Lisäksi tilaisuudessa mukana on vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo.
Tervetuloa!
Honkajoen Vanhusneuvosto

HONKAJOEN SEUDUN URHEILIJAT
HSU:n hiihtotoimintaa syyskaudella
Hiihtokoulu keskiviikkoisin klo
18-19 Honkalan maastossa.
Säänmukainen ulkoliikuntavaatetus päälle ja sauvat mukaan!
Huom: tiedossa myös yhteiskuljetus Jämin
hiihtoputkeen, leiripäivä Jämillä ynnä muuta.
Kannattaa aktiivisesti seurata tiedottamista
HSU:n nettisivulla: honkajoenseudunurheilijat.fi


Urheilukoulut ovat alkaneet!
Äitienpäiväkunniamerkit ovat jälleen haettavissa. Kunniamerkkiesitykset vuodelle 2016
tulee toimittaa Lounais-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 6.11.2015.

 4-7-vuotiaille Honkalassa tiistaisin klo 18
 8-12-vuotiaille Honkalassa torstaisin klo 18

Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja saa Lounais-Suomen aluehallintovirastosta 30.10. asti Sirpa Aaramolta,

sirpa.aaramo@avi.fi tai puhelin 0295018064 ja
2.11. alkaen Pirjo Ojaselta, pirjo.ojanen@avi.fi, HONKAHUKAT
puhelin 0295018052.
Honkahukkien kaikkien ikäkausien lupausLisätiedot ja ohjeet lomakkeisiin löytyvät osoit- juhla on pe 30.10. klo 18 alkaen kololla.
teesta: http://stm.fi/aitienpaivakunniamerkit
Tarjolla lettuja!
(kohdasta hakulomakkeet).
Koko perhe on tervetullut!




APV- KYLÄYHDISTYS
APV-kyläyhdistys järjestää 17.10 klo 14.00
Santaniemessä syystalkoot. Haravointia ja
paikkojen talvikuntoon laittoa. Sen jälkeen
välittömästi saunailta vuoden aikana talkoissa olleille.

Tervetuloa!
Johtokunta



TOIVONTÄHTI RY
Palvelu- ja Lähetysyhdistys
YHTEISÖLLISYYS JA PALVELU
Hongontie 2
Toimintakeskus avoinna klo 10 – 15
arkipäivisin
Tervetuloa tutustumaan!
LOKAKUUN TAPAHTUMAKALENTERI
Maanantaisin tullaan tutuiksi, ystävä-illat
alkavat 12.10 klo 18.30. Eestin ja
venäjänkielinen ilta. Kaikkia kutsutaan.
Suunnittelemme toimintaa ja viihdymme
laulaen ja keskustellen. Kahvitarjoilu.
Keskiviikkoisin perhekahvila klo 10 – 12
lapsiperheiden tapaamisiin. Tule mukaan
ideoimaan tapahtumia ja toimintaa.
LÄHETYSMYYJÄISET LAUANTAINA 24.9
KLO 11-15
Lähiseudun yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat
tulla myymään tuotteitaan toimintakeskuksen
piha-alueelle. Ilmaiset myyntipaikat! Varaa
paikkasi: 045 2772510
Kaikki sydämellisesti tervetulleita!
OPERAATIO JOULUN LAPSI
Osallistumme Operaatio Joulunlapsi keräykseen. Joululahjapaketteja saatavana keskuksestamme. Nouda pakettiaihio, ohjeet ja laita
mieleisesi paketti lapsille ohjeiden mukaisesti. Tuo paketti marraskuun aikana takaisin.
www.joulunlapsi.fi

HYVÄN TEKEMINEN ON SYDÄMEN
ASIAMME.
Jos tarvitset apua pihasiivouksessa tai pikku
remonttihommassa, teemme talkoilla tai
pientä korvausta vastaan. Ota yhteyttä 0452772510
TOIVONTORI
Uusi Toivontähti ry:n omistama kirpputori on
avattu. Se tukee lähetystyötä Venäjän
Karjalan, Baltian ja Itä-Euroopan alueilla.
Kirpputorin tuotto menee humanitaarisen
avun kuljetuskustannuksiin sekä Baltian
alueen lapsityöntekijöiden kouluttamiseen.
Yhdistys vastaanottaa kaikenlaista
vaatetavaraa humanitaariseen työhön
vietäväksi Baltiaan, Venäjän- Karjalaan ja
Romaniaan. Otamme myös vastaan astioita,
huonekaluja sekä työvälineitä.
Kirpputori on avoinna arkipäivisin klo 1017, keskiviikkoisin suljettu. Laatutavaraa,
tervetuloa tekemään löytöjä!
Lisää tietoa: www.toivontähti.fi
Facebook
https://www.facebook.com/Toivontahtiry
Yhteystiedot: toivontahtiry@gmail.com
puh +358 45 2772510
"Maailman paras sanoma, maailman parhaaseen peltomaahan"

HONKAJOEN KOTISEUTUYHDISTYS RY
Syyskokous tiistaina 20.10. klo 19.00 PopPankin kokoustiloissa.
Sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Johtokunta kokoontuu jo klo 18.00.


HONKAJOEN MARTTAYHDISTYS ry
14.10. MARTTAILTA
Yhteiskoulun opetuskeittiössä klo 18.00
Aiheena puutarhan sadosta kokkausta ja
maistamista.
Hallituksen kokous pidetään illan aikana.

21.10. PAPIN KYSELYTUNTI
Jyllinhovissa klo 18.00 alkaen
Kutsumme kaikki tekemään kysymyksiä.
Aiheena: mitä Raamattu sanoo mieltämme askarruttavista asioista. Kirkkoherra Johan Lampinen vastaa ja keskustelee kanssamme.
Kahvit. Kahviraha (vapaaeht.) seurakunnan hyväksi. K-marketin pihasta pääsee kyytiin, lähtö
klo 17.40. Kyydintarvitsijat ilm. 0400 594824.
11.11. MARTTAILTA
Aihe ja paikka ilmoitetaan myöhemmin,
katso Kankaanpään Seudusta.
TERVETULOA TAPAHTUMIIMME!

www.martat.fi

ELÄKELIITON HONKAJOEN YHDISTYKSEN TIEDOTTEET
YHTEINEN LAULUILTA APV:n ja kotiseutuyhdistyksen kanssa ti 13.10.2015 klo 18.00
APV:n kylätalolla, säestää Asko Järvelä,
kahvitarjoilu. Tervetuloa kaikki mukaan!

HONKAJOEN
SEURAKUNTA
Toiminta
Jumalanpalvelukset Aleksanderissa (ellei
toisin mainita):
su 18.10. klo 10 messu; Jumalan valtakunta
on lahja
su 25.10. klo 18 iltamessu; Uskonpuhdistuksen muistopäivä
la 31.10. klo 10 pyhäinpäivän muistomessu;
sytytetään kynttilät vuoden aikana haudan
lepoon päässeille
su 1.11. klo 18 iltamessu kappelilla; Sinä,
Jeesus, ymmärrät parhaiten (virsi 510)
su.8.11. klo 18 iltamessu; Isänpäivä
su 15.11. klo 10 messu; sadonkorjuun kiitos,
kahvit srk-talolla
Hautausmaan haravointitalkoot
pe 16.10 klo 9.00, (varapäivä 26.10.)

PIIRIN SYYSKOKOUS
Ma 26.10. Raumalla Etappi*22*. Valtakirjojen
tarkastus klo 10.00 ja kokous alkaa klo 11.00

Ilta Jyllinhovissa ke 21.10
kysymyksiä, kahvia, keskustelua
Martat kahvittaa, Arto laulattaa, Johan vastaa

KAAMOSRISTEILY 27.-28.10.2015
Turku-Tukholma-Turku, Baltic Princess, lähtö
klo 15.00 Honka Centeriltä.

Sururyhmä
ke 4.11. klo 18.30 srk-talo

EL-KIRKKOPYHÄ
Pyhäinpäivänä 31.10.2015 klo 10.00 Honkajoen kirkossa

Päiväkerhot toimivat normaalisti (ei syyslomalla vko 43)
Perhekerho kokoontuu perjantaisin srktalolla klo 9.30

PIIRIN PIKKUJOULUJUHLA
Pe 20.11.2015 klo 13.00-18.00 Köyliön Lallintalolla

Honkkarit, kerho alakoululaisille srk-talolla
keskiviikkoisin klo 15

JOULUMYYJÄISIIN osallistumme Honkalassa.

KYMPPI-synttärit
su 22.11. klo 10 kaikille vuonna 2005 syntyneille

Yhteystietomme:
www.satakunta.elakeliitto.fi/yhdistykset/honk
ajoki

Lähetyskerho
maanantaisin klo 11.30 srk-talolla (ei 19.10.,
16.11.)



Naistenpiiri srk-talossa
tiistaina 20.10., 3.11. klo 18.30
Miestenpiirit Jyllinhovissa
perjantaina 16.10., 30.10., 13.11.

Srk-kerho
ke 28.10. klo 11 srk-talo
Hartauksia:
To 15.10. klo 13 Vanhainkoti, Fridfelt, klo
13.30 sairaala, Lampinen, klo 14 Honkakoto
Fridfelt
Kirkkovaltuusto
ke 14.10. klo 19 srk-talo
Rippikoulu
28.10. klo 18 - 19.30 srk-talo
Nuoret K-15
Riparista jotain muistaville
ti 20.10. klo 18 lohen loimutusta Johanin pihalla
Joulukonsertti Aleksanderissa
ti 8.12. Kyösti Mäkimattila
Virasto suljettu syyslomalla, vko 43

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY
MARRASKUUN 13. PÄIVÄNÄ 2015
Tiedotteeseen tulevat tekstit tulee toimittaa
kunnanvirastoon viimeistään perjantaina
6.11.2015.
Materiaalin voi lähettää myös sähköpostilla
osoitteella anne.vahaniemi@honkajoki.fi
Joulukuussa ei jaeta tiedotetta!

HONKAJOEN KUNNAN YHTEYSTIETOJA:
Kunnanvirasto on avoinna maanantaista
perjantaihin kello 8.00–15.45.
Asuntosihteeri, asuntoasiat, neuvonta
Kaija Kangas  050 577 5200
Kunnanjohtaja
Mauno Mäkiranta  044 577 5202
Maaseutusihteeri
Suvi Ylitalo  044 577 5208
Lomituspalvelujohtaja
Sirpa Poikelispää  050 577 5219
Sivistystoimi
Tuomo Tenhunen  044 577 5280
Päivähoitoasiat
Jenni Söderlund  050 577 5727
Kunnanrakennusmestari-tarkastaja
Markku Rauhala  044 577 5230
Toimistosihteeri
Anne Vähäniemi 050 577 5206
Melan vastaanotto vain ajanvarauksella
 020 630 0666
Aluearkkitehtitoiminta:
arkkitehti Ilmari Mattila 044 577 2726
Nuohoojat:
Lauri Kujanpää puh. 040 578 9222.
Rami Davidsson puh.0400 727 896.
Yleinen edunvalvoja:
Edunvalvoja Sinikka Fagerlund, edunvalvontasihteerit Minna Pukaralammi ja Arja
Vainionpää, Keskuskatu 51 B Kankaanpää,
puh. 029 565 2350 fax. 029 565 2359
Talous- ja velkaneuvonta
Velkaneuvoja Riina Yletyinen
puh. 044 772 7519
Kuluttajaneuvonta puh. 071 873 1901
Lemmikkieläinten talteen ottaja
Kari-Matti Nikkola, puh. 050 321 4463
Alkavan yrityksen palvelut:
Tilitoimisto J. Syrjätie, Torikatu 4, 38700
Kankaanpää, puh. 050 5736 777
juhani.syrjatie@tilitoimistosyrjatie.fi

