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KUNNANHALLITUKSEN TIEDOTTEET
Talvinen Honkajoki -kuvakisa
Kauniiden talvikelien jatkumisen myötä kuvakilpailuun osallistumiseen annettiin lisäaikaa 18.3. asti!
Kilpailussa on kolme sarjaa:
1. Talvinen luonto Honkajoella
2. Ihmiset ja talven aktiviteetit Honkajoella
3. Talvinen arki Honkajoella
Pääpalkintona 100 euroa. Sarjavoittajille tuotepalkinnot!
Kilpailukuvat lähetetään sähköpostilla: honkajoen.kunta@honkajoki.fi
Kisan säännöt: Kilpailun järjestäjä on Honkajoen kunta.
Kilpailu on avoin kaikille luonnollisille henkilöille. Kilpailuaika on 9.2.2018-18.3.2018.
Kuvakilpailuun osallistuvat digitaaliset kuvat on otettu Honkajoen kunnan alueella talvella. Kuvien on oltava teknisesti mahdollisemman hyvälaatuisia. Kuvan mukaan on liitettävä seuraavat tiedot: kuvauspaikka, kuvausaika ja
kuvaaja. Jos kuvassa on tunnistettavia henkilöiltä heiltä pitää olla kirjallinen suostumus, alaikäisiltä vanhempien.
Jokainen saa osallistua maksimissaan kolmella kuvalla kuhunkin sarjaan. Osallistumalla kisaan kilpailija luovuttaa kuvan käyttöoikeudet kisan järjestäjälle, jolla on oikeus käyttää kaikkia kisaan osallistuneita kuvia omiin käyttötarkoituksiinsa. Kilpailukuvat lähetetään 18.3.2018 mennessä osoitteeseen honkajoen.kunta@honkajoki.fi
Voittajat julkaistaan huhtikuussa Honkajoen kunnan kotisivuilla sekä facebookissa. Kilpailun järjestäjän harkinnan
mukaan kilpailuun osallistuneista kuvista voidaan järjestää kuvanäyttely. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy kilpailun säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.

ELINKEINOT JA ELINVOIMAISUUS
LEADER POHJOIS-SATAKUNTA
Leader-toimistosta investointi- ja kehittämistukea sekä neuvontaa alueen elinkeinojen ja yrittäjyyden sekä yhdistystoiminnan kehittämiseen. Nuoriso-Leader -avustukset nuorten omille ja
itse toteuttamille yleishyödyllisille jutuille.
Yhteystiedot: http://www.aktiivinen.fi/leader_pohjois-satakunta/yhteystiedot
Leader-hankkeet ovat yleishyödyllisiä
Leader-hankerahoituksella toteutetaan monenlaisia ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Leader-toimiston työntekijät auttavat idean kehittelyssä ja tukihaun joka
vaiheessa!
Hakijana voivat olla rekisteröityneet yhdistykset, oppilaitokset, säätiöt ja kunnat sekä muut julkisoikeudelliset yhteisöt. Myös yksityisoikeudellinen yhteisö voi olla hakijana, mikäli sen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta ja voiton tavoittelu. Nuorten leader -hankkeissa hakijana voi olla myös 10 - 18 vuotiaiden nuorten ryhmä.

Ajankohtaiset teemahankkeet:
Ideoista toiminnaksi kotiseudun parhaaksiteemahanke
Leader Pohjois-Satakunta avaa hakuun teemahankkeen ”Ideoista toiminnaksi kotiseudun parhaaksi”. Pieninvestointien toimenpiteet voivat
liittyä esim: liikuntaan, kulttuuriin, luontoon ja pihapiiriin, tapahtumien rakentamiseen ja kokoontumispaikkoihin.
Hankkeella voidaan esim. kunnostaa liikunta-,
harrastus- ja leikkipaikkoja tai rakentaa uusia,
hankkia urheilu-, peli-, teatteri- tai muita harrastusvälineitä. Voidaan myös toteuttaa muun muassa paikallishistoriaa ja -tarinoita hyödyntäen
luonto- ja kulttuuripolkuja, kehittää vakiintuneita
tapahtumia ja hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia yhdistysten toiminnassa. Näiden toimenpiteiden avulla vahvistetaan alueiden harrastusja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sekä lisätään
maaseudulla sijaitsevien alueiden vetovoimaa
asuinpaikkana. Hankkeen toimenpiteiden toteutusaika on 1.6.2018 - 31.5.2019.
Osaamista kotiseudun parhaaksi -teemahanke
Kehittämistoimenpiteiden avulla voidaan aktivoida, kehittää ja luoda uusia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia alueellemme, joilla vähennetään
yksinäisyyttä, lisätään osallisuutta sekä parannetaan alueen asukkaiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Kehittämistoimenpiteillä tuetaan erityisesti pienten kolmannen sektorin toimijoiden palveluntarjontaa ja innostetaan yhdistyksiä tarjoamaan monipuolisia vapaaajanviettotapoja.
Teemahankkeen alahankkeissa toteutettavilla kehittämistoimenpiteillä voidaan muun muassa
suunnitella ja toteuttaa uusia harrastusryhmiä,
kerhotoimintaa, erilaisia tapahtumia, työpajoja, yhteisöllisiä projekteja, tilaisuuksia ja
koulutuksia, joiden tavoitteena on yhteisön hyvinvoinnin, identiteetin ja osaamisen kehittäminen.
Toimenpiteinä voidaan myös suunnitella ja toteuttaa esimerkiksi erilaisia esitteitä, verkkosivuja
ja sähköisiä materiaaleja, koota tietoa alueen
osaamisesta, palveluista, reiteistä, yrityksistä tai
vuokrattavista tiloista. Voidaan myös toteuttaa
muun muassa paikallishistoriaa ja -tarinoita hyödyntäen, elvyttäen ja esiin tuoden materiaaleja
luonto- ja kulttuuripolkuihin ja hyödyntää muita digitalisaation mahdollisuuksia yhdistysten toiminnassa. Hankkeen toimenpiteiden toteutusaika
on 1.6.2018 - 31.5.2019.

NUORISO-LEADER Pohjois-Satakunnassa 2016 – 2020
Mikä ihmeen Nuoriso-Leader?
Leader Pohjois-Satakunnan alueen kuntien rahoittaman ja Leader-ryhmän hallinnoiman Nuoriso-Leaderin tavoitteena on käynnistää uutta
toimintaa sekä saada nuoret mukaan alueen
kehittämiseen ja projekteihin. Tukea voidaan
myöntää projektille, jossa nuorten rooli on aktiivinen. Projekti voi olla esimerkiksi oman tapahtuman järjestäminen, osallistuminen tapahtumaan
tai yhteisten harrastusvälineiden hankinta, aina
kuitenkin konkreettinen ja toteutettavissa.
Tuen suuruus on 100-1 000 euroa / projekti.
Projektin kesto on korkeintaan yksi vuosi.
Tukea voi hakea yhdistys, muu yhteisö tai
ryhmä, jossa on vähintään kolme 10–18-vuotiasta nuorta. Hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista. Jos kaikki ryhmän jäsenet ovat alaikäisiä,
niin ryhmällä tulee lisäksi olla nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen, joka: täyttää hakulomakkeen yhdessä nuorten kanssa sekä vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä ryhmän
kanssa.
Nuorten tulee asua Leader Pohjois-Satakunnan
toiminta-alueella. (Honkajoki, Ikaalinen, Jämijärvi,
Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Merikarvia, Parkano, Pomarkku ja Siikainen)
Nuoriso-Leader -tukea haetaan sähköisellä lomakkeella Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:ltä.
Avustuksen hakuaika on neljä kertaa vuodessa (maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun loppuun mennessä).


POSAN TERVEYDENHOIDON
PÄIVYSTYS
Päivystysvastaanotto
Päivystysvastaanotto on tarkoitettu äkillisesti sairastuneita (rintakipu, hengenahdistus, vatsakipu,
halvaus- ja muu keskushermosto-oire, allerginen
reaktio, verenvuoto yms.) ja tapaturmapotilaita
varten.
Kiireellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan ilman
ajanvarausta:
Päivystysvastaanotto Kankaanpään Tapalassa
joka päivä klo 8-21. Yöpäivystys Satakunnan keskussairaalassa klo 20-8.

Ajanvaraus ma-pe klo 8-14: 040 652 4340
(Honkajoki, Peruspalvelukeskus)
Ajanvaraus ma-pe klo 14-20, la-su klo 8-20:
02 577 3265
(Kankaanpää, Peruspalvelukeskus Tapala)
Ajanvaraus klo 20-8: 02 627 6868
(Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystys,
Sairaalantie 3, Pori)
Sairaankuljetus 112
Ei kiireinen ajanvaraus
Suurin osa päivystysvastaanotolla asioivista ei
tarvitse välitöntä tutkimusta tai hoitoa. Tällaisia
ongelmia ovat esim. flunssat, kurkkukivut, ripuli,
virtsavaivat, sairaslomatodistukset, tuki- ja liikuntaelinvaivat, iho-oireet. Tällöin vastaanottoaika
varataan Honkajoella numerosta 040 652 4340
ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14
Sairaanhoitaja arvioi hoidon kiireellisyyden ja antaa tarvittaessa vastaanottoajan joko sairaanhoitajalle tai lääkärille.


KYSELY LASTEN, NUORTEN JA
PERHEIDEN PALVELUISTA SATAKUNNASSA

tai suoraan Webropolista
https://link.webropolsurveys.com/S/B11BA2A895F50ABF


TEKNISEN TOIMEN TIEDOTTEET
AVOIMET KESÄTYÖPAIKAT TEKNISESSÄ TOIMESSA
Tekninen lautakunta palkkaa tulevana kesäkautena paikkakuntalaisia opiskelijoita ja koululaisia
puisto- ja kunnossapitotöihin 2 viikon - 1 kuukauden ajaksi seuraavasti; kesäkuussa palkataan
kaksi ja heinäkuussa kolme työntekijää. Tehtävät
koostuvat puistojen ja pihojen sekä urheilu- ja ulkoalueiden kesäkunnossapitotehtävistä. Palkkauksessa noudatetaan voimassaolevaa kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta.
Vapaamuotoiset hakemukset työkokemusmainintoineen ja työajankohtatoiveineen voit toimittaa
huhtikuun loppuun mennessä tekniseen toimistoon os. Porhontie 5, 38950 Honkajoki tai sähköpostilla os.
markku.rauhala@honkajoki.fi
Lisätietoja rkm. Markku Rauhala.

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan vuosina
2016-2018 siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet
sekä vanhemmuuden tuki. Satakunnassa lapsija perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelma on
osa maakunta- ja sote-uudistusta ja sitä toteuttaa
Satakunnassa tulevaisuus lapsissa (SATULA) –
hanke yhteistyössä eri ammattilaisten sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa.
Uudistuvien palveluiden tavoitteena on tarjota sopivaa tukea oikeaan aikaan jokaiselle lapselle,
nuorelle ja perheelle - lähellä ja osana arkea. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää kartoittaa
kohderyhmän mielipiteitä ja kokemuksia.
Lasten, nuorten ja vanhempien mielipiteitä tarvitaan niin palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä kuin myös niiden arvioinnissa. SATULA hankkeessa luodaan toimivia rakenteita lasten,
nuorten ja perheiden osallisuuteen.
Tämän kyselyn avulla kerätään satakuntalaisten
mielipiteitä ja kokemuksia lasten, nuorten ja perheiden palveluista. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa palveluiden kehittämiseen.
Kysely löytyy Satakunta2019 sivuilta
https://www.satakunta2019.fi/?page_id=995

Tekninen lautakunta


YKSITYISTIEAVUSTUKSET HAETTAVANA
Kunnan talousarviossa on varattu 18.000 euron
määräraha vuodelle 2018 yksityistieavustuksia
varten. Avustus myönnetään hakemuksesta vakituisessa asutuskäytössä oleville tien osille ja
maksetaan hyväksyttyjen menotositteiden perusteella.
Tieavustukset ilmoitetaan haettavaksi. Valtionavustusta aiemmin saaneet tiekunnat
huomioidaan hakemuksetta. Muiden yksityisteiden tulee jättää hakemus 11.4.2018
mennessä kunnan tekniseen toimistoon, josta
saa hakemuslomakkeita ja lisätietoja.
Hakemuksen kohdassa tien pituus ilmoitetaan
sekä kokonaispituus että asuttu osa.
Hakemuksen lisätiedoissa ilmoitetaan mahdollinen erityisliikenne, kuten kouluajot,
meijeriauto ym. raskas liikenne. Myöhästyneitä
hakemuksia ei huomioida.
Honkajoella 8.3.2018
TEKNINEN TOIMISTO


SIVISTYSTOIMEN TIEDOTTEET
PÄIVÄKODIN MUUTTOTALKOOT
Perjantaina 6.4 klo 17.00 lähtien. Kokoontuminen
päiväkodin pihassa Linnikantie 10.
Tarvittaessa jatkamme lauantaina 7.4. klo 9.00.
Muutto ei onnistu ilman talkooväkeä. Ilmoita osallistumisesi ja mahdollisuus pakettiauton käyttöön
Maria Hallialle puh. 050-5775727.
Toivomme sydämemme pohjasta osallistujia,
jotta lapset pääsevät seuraavana maanantaina
aloittamaan hoidon.
Terveisin päiväkodin henkilökunta

Pisama-kuvataidekoulun kevätnäyttely
26.3. – 6.4. Avoinna kirjaston aukioloaikoina. Tervetuloa!
Avoinna:
Ma 13 – 19
Ti 13 – 16
Ke suljettu
To 13 – 19
Pe 10 – 16
Poikkeuksia: To 29.3. aattoaukiolo 10 – 15
Pe 30.3. – Ma 2.4. suljettu
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


MAASEUTUPALVELUT TIEDOTTAA


VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
KESÄN UIMAKOULU- JA LEIRIAIKATAULUT
Lasten leiri järjestetään ma 18.6 - ke 20.6 (vko
25), nuorten leiri todennäköisesti ma 11.6 - to
14.6 (vko 24) ja uimakoulu todennäköisesti ma
4.6 - pe 8.6.
Aikataulut varmistuvat myöhemmin, tarkemmat
tiedot huhtikuun kuntatiedotteessa.

Maaseudun monet mahdollisuudet -päivä Jämi
Areenalla 21.3.2018 klo 8.30-15
Päivän aiheena: Kompostointi, biokaasu ja aurinkoenergia, luomu, valokuituverkon hyödyt maaseutuyrittäjälle, lähiruoka ja somemarkkinointi, öljyhampun viljely sekä hyönteistuotanto.
Väliaikaruokailu omakustanteinen. Kahvitarjoilujen vuoksi ilmoittaudu maaseututoimistoon viimeistään 16.3.



Honkajoen omaa tukikoulutusiltaa ei tänä vuonna
järjestetä, Jämijärvellä pidetään koko Yta-alueen
yhteinen koulutus huhtikuussa.

PILATES



Honkalassa pilatesta tiistaisin klo 17 – 18
10 € / kerta

VAPAITA ASUNTOJA
Vuokrataloyhtiö

Vetäjänä Kristiina Jokinen


KIRJASTON TIEDOTTEET
Satakirjastot perivät maksamattomia maksuja tehostetusti kerran vuodessa. Rästissä olevat maksut voi maksaa kirjastossa tai verkkokirjaston
kautta www.satakirjastot.fi.
Kevään viimeiset satutunnit alle kouluikäisille lapsille pe 6.4. ja 4.5. klo 9.30 alk. Kesto n. 30 min.
Tervetuloa!

Sepäntie 2
2H+K, 60 m², 392,50 €/kk + vesimaksu 12
€/hlö/kk. Vuokraan sisältyy lämpö.
Sepäntie 3
2H+K, 60 m², 416,21 €/kk + vesimaksu 12
€/hlö/kk. Vuokraan sisältyy lämpö.
Peurapolku 12
2H+K+S, 54 m², 550,80 €/kk. Vuokraan sisältyy
lämpö.

Peurapolku 12
2H+K+S, 62 m², 632,40 €/kk. Vuokraan sisältyy
lämpö.
Manunpolku 2
2H+K+S, 61 m², 507,52 €/kk + vesimaksu 12
€/hlö/kk. Vuokraan sisältyy lämpö.
Vanhustentaloyhdistys

HONKAJOEN
SEURAKUNTA
Sunnuntaisin
Aleksander

Lääkärintie 7
2H+K+S, 58 m², 554,48 €/kk. Vuokraan sisältyy
lämpö ja vesi.
Lääkärintie 5
1H+TK, 30 m², 286,80 €/kk. Vuokraan sisältyy
lämpö ja vesi.
Tiedustelut asuntosihteeri Leena Kuusimäki,
p. 050 577 5200
leena.kuusimaki@honkajoki.fi


SATUTAIDENÄYTTELY KUNTALAISILLE
ATTENDO VILLA RAUHALASSA
Järjestämme kaikille kuntalaisille avoimen satutaidenäyttelyn Ikimetsän kurre Attendo Villa
Rauhalan hoivakodissa 19. – 26. huhtikuuta.
Kävijöille maksuttomaan näyttelyyn pääsee tutustumaan viikon jokaisena päivänä klo 13 – 16.
Näyttelyn takana on taiteilija Hanna Viitala,
jonka taideteokset ovat kollaasitekniikalla toteutettuja värikkäitä ja veistosmaisia esineitä.
Teemme näyttelyssä
yhteistyötä kunnan
kanssa, sillä taiteenkokemisen lisäksi päivähoidon lapsille järjestetään erilliset näyttelyyn
liittyvät satuhetket hoivakodissamme.
Taide-elämyksellä on
pyrkimys tuottaa iloa ja
oivalluksia ja saattaa
eri ikäryhmät yhteen.
Lämpimästi tervetuloa näyttelyyn!
(osoite: Attendo Villa Rauhala, Linnikantie 10,
Honkajoki)


su 18.3. klo 11 Marian päivän perhemessu yhdessä Marttojen kanssa
mukana pastori Eija Santahuhta, lasten esitys,
kirkkokahvit
su 25.3. klo 18 Palmusunnuntain iltamessu
to 29.3. klo 19 Kiirastorstain messu
pe 30.3. klo 10 Pitkäperjantain sanpalvelus
su 1.4. klo 10 Pääsiäisen messu
su 8.4. klo 10 messu ”ylösnousseen todistajia,
”kansanlähetyksen kirkkopyhä, saarnaa Heikki
Nummijärvi, kirkkokahvit
su 15.4. klo 10 messu, Hyvän paimen sunnuntai
su 22.4. klo 10 messu, Jubilate, Riemuitkaa!
Seppo Salonen
su 29.4. klo 18 iltamessu
Pääsiäisajan kirkkokonsertit Aleksanderissa
ti 27.3. klo 19 ”Elämäni on lauluni”
Leo Louhivaaran 50-vuotisjuhlakonsertti
la 31.3. klo 14 kanttori Marjattta Ylisen muistokonsertti
mukana mm: Jouko Enkelnotko, säestää Juha
Leivo, Juhani Romppanen urut, Elina Kerokoski
laulu
EL:n kuoro, Vox Cordium
Seurakuntatalolla konsertin jälkeen kahvit YV-keräyksen hyväksi ja musiikillista ohjelmaa
”Viikkonukkujien messu maanantaina!”
ma 2.4. Pääsiäiskirkko Isojoella klo 11, lähtö yhteiskyydein klo 10 srk-talolta.
Koko pitäjän yhteiset TASAUSKINKERIT ti 20.3.
klo 18.30 seurakuntatalossa
- naistenpiiri kahvittaa
- # RUOKATRENDIT 2018 – YV keräys
- Voiko kappelista löytää paikkansa – viimeisimmät tiedot liitoksesta ennen päätöstä
Lähetyskerho joka keskiviikko klo 12 srk-talolla
Naistenpiiri parillisen viikon tiistai klo 18.30 srktalolla (20.3., 3.4. 17.4.)
Miestenpiiri parillisen viikon perjantaisin klo 18
Jyllinhovissa (20.3., 6.4., 20.4., 4.5.)
Perhekerho joka perjantai klo 9.30 srk-talossa

Kiva nähdä kaikille avoin kohtaaminen srk-talolla
ja lounas klo 12: to 15.3., to 5.4. ja ke 18.4.
Hartaudet Villa Rauhalassa klo 13 ja Honkakodossa klo13.30 to 29.3. (ehtoollinen),to 3.5.
MUUTA
pe 6.4. rippikoululaiset keräävät Yhteisvastuuta
iltapäivällä
su 15.4. 70- ja 75- v. syntymäpäiväjuhla kirkossa
ja srk-talolla
ti 18.4. klo 10 teatteria kaiken ikäisille srk-talolla,
nukketeatteri SANANJALKA
Sinä työtä, aurinkoa ja sadetta pelkäämätön
nuori (<16v), hautausmaalla kesätöitä kolmen viikon jaksoissa. Tiedusteluihin vastaa Saija ja hakemukset @:lla:
honkajoen.seurakunta@evl.fi
Kirkkoherranvirasto avoinna keskiviikkoisin
klo 9-12
Diakonian vastaanotto perjantaisin klo 9-12
Tavoitat meidät puhelimella
Kirkkoherranvirasto 02-5451 026
Kirkkoherra Johan Lampinen 0400 188 450
Kanttori ja taloudenhoitaja
Arto Laaja 0400 599 016
Diakoni Helena Fridfelt 040 560 9794
Kanslisti/suntio Saija Alahonko 0400 919 118
Päiväkerho Tuija Kinnunen 040 197 8518


HONKAHUKAT
Samoajaikäisten oma
ainutlaatuinen Huhu-leiri järjestetään
joka kolmas vuosi. Tänä vuonna leiri on Kullaan
Joutsijärven maisemissa 5.-9.6.2018. Kaikki tänä
vuonna 15 täyttävät tai vanhemmat samoajat
muistakaa ilmoittautua viimeistään 16.3. Lisätietoja ja suora ilmoittautumislinkki löytyy leirin sivujen kautta www.huhuleiri.fi. Leirihinnasta saat
alennusta, lippukunta tukee jäseniään, joten hinta
on honkahukille vain 75 euroa. Jos osallistut
myös Framille, on yhteishinta myös huokeampi,
koska lippukunta tukee leirimaksuja. Lisätietoja
myös samoajaluotsilta Minnalta p.0400 384108.
Suuri leiritapahtuma Framil järjestetään Porissa,
kaupungin keskustassa, majoittautuminen on Kirjurinluodossa ja tapahtumia eri puolilla kaupunkia. Framilla on ohjelmaa sudenpennuista aikuisiin asti ja ilmoittautuminen päättyy 28.3.
Lippukunnan oma vaellus on suunnitteilla Kolin
kansallispuistoon. Tarkoitus on kiertää viikolla 26
noin 40 km pituinen Herajärven kierros. Lisätietoa myöhemmin. Laita viikko jo muistiin ja seuraa
ilmoittelua. Vaelluksella alle 12-vuotiaalla tulee
olla aikuinen mukana.
Kaikkiin tapahtumiin ovat myös kaverit, ei-vieläpartiolaiset tervetulleita!
Seuraa Honkahukkia somessa!

TOIVONTÄHTI RY

@honkahukat

Palvelu- ja Lähetysyhdistys
Toimintakeskus avoinna klo 7 – 13 arkipäivisin

Partiolippukunta Honkahukat ry

Lauantaina 17.3 toimintakeskuksen 3-vuotis
juhlat
OHJELMA
klo 14 – 16 Juhlalliset avajaiset. Efraim-kadonneet Israelin sukukunnat
Raamattutunti Jorma Wilponen
klo 16 – 17 Kahvitarjoilua
klo 18 – 19 Romanit- keitä he ovat, Jorma Wilponen.
klo 19 - 20 Trubaduuri – lauluntekijä Allan L
Mäntyniemi Kauhajoelta konsertti

honkahukat@gmail.com


SPR HONKAJOEN OSASTO
SPR:n hallituksen kokoukset sekä vuosikokoukset OP:n kokoustilassa 4.4. klo 19.
Esillä sääntömääräiset asiat
Tervetuloa
Hallitus


Lisää tietoa: www.toivontähti.fi
Facebook https://www.facebook.com/Toivontahtiry
Yhteystiedot: toivontahtiry@gmail.com
puh +358 45 2772510

OLETKO KIINNOSTUNUT SPR:N TOIMINNASTA?

KAIKKI SYDÄMELLISESTI TERVETULLEITA





Käy tutustumassa: satakunta.punainenristi.fi
TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!!

HONKAJOEN MARTTAYHDISTYS ry
15.3. to Marttailta klo 18 Hongiston Ritvan luona
Linnikantie 1, valmistellaan kirkkopyhää
18.3. su Marttojen kirkkopyhä, Jumalanpalvelus
klo 11 saarnaa Eija Santahuhta. Kahvitus kirkossa.
12.4. to Marttailta klo 18 Valokuvaamo Mediapalvelu Mailin tiloissa, pankin talossa. Paikalla myös
jalkahoitaja.

pahdetaan Kuopion torilla ja sen jälkeen lounasristeily viinitilalle ja sitten ollaankin valmiina kotimatkalle.
Matka sisältää majoitukset, aamiaiset joka aamu,
myös eka aamuna klo 8, viisi lounasta, iltapalat,
useat kahvit, kaikki sisäänpääsyt ja oppaiden
maksut, laivaristeilyn sekä bussimatkan ja ennen
kaikkea hyvän seuran.
Ilmoittautumiset Marketta 050 5953654
Matkan hinta 420 €, jos ilmoittautuu matkalle maaliskuun aikana ja huhtikuulla 470 €.1.5.
ei enää ehdi mukaan.
Etumaksuna 50 € ilmoittautuessa.


9.5. to Marttailta klo 18

JYLLINSEUDUN KYLÄYHDISTYS

14.6. to Marttailta klo 18

Yleinen kokous 11.4 klo 19.30 Jyllinhovissa
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Ruoka- ja kahviastiastot vuokrattavana sekä isoja
termoskannuja ja 90 kupin kahvinkeitin/ perkolaattori.
Tiedustelut Lea Leppänen p. 0400 763 141





APV-KYLÄYHDISTYS
ANTILA-PAASTO-VATAJA kyläyhdistyksen
sääntömääräinen kevätkokous pidetään Antilan
koululla 4.4.2018 kello 18.30.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Johtokunta


KYLÄNLUURAT
Lähde Itä-Suomeen 4-8.6.2018.
Lähtö klo 6 Honkacenteriltä. Tutustumme mm.
Savonlinnaan oppaan johdolla ja yövymme Punkaharjun kauniissa maisemissa, missä opas tutustuttaa Lustoon ja sen näyttelyihin. Vilkaistaan
Kerimäen iso puukirkko, kun matkaamme Joensuuhun, missä on ohjelmassa taidekortteli ja mm.
kasvitieteellinen- ja -perhospuutarha oppaan johdolla. Kolmantena päivänä jatkamme matkaamme Joensuusta Lieksaan ja Eva Ryynäsen
taiteilijakoti, kirkko ja ateljee ovat vuorossa ja sen
jälkeen Nurmeksessa opastettu Bomban Karjalaiskyläkierros. Sitten matka jatkuu Kuopioon,
missä nopeimmat ehtii saunoa ja uida tai käyttää
kuntosalia ennen iltapalaa ja nukkumaan menoa.
Aamulla opastetulla kierroksella piipahdetaan
Puijon torniin ja opastuksen jälkeen käydään
Pikku Pietarin torilla ja iltapäivä on varattu ostoksille taikka kylpylän käyttämiseen. Aamulla pii-

ELÄKELIITON HONKAJOEN
YHDISTYS RY
Yhdistyksen kevätkokous ma 26.3.2018 POPpankin kokoustilassa klo 11.00 alkaen.
Kahvitarjoilu.
Eläkeläisten Uimahalliretki Kauhajoelle ke
21.3.-18. Bussikyyti lähtee Honka Centeriltä klo
9.00, lähtö takaisin 13.30. Matkan hinta jäs.10€,
ei jäs, 15€, sisältää uimahallilipun ja
bussimatkan. Ilmoittautumiset viimeistään su
18.3. mennessä Olavi Kiviojalle
p. 040 535 1725
Marjatta Ylisen muistokonsertti la 31.3.18 klo
14.00 Honkajoen kirkossa. Veteraani ja ELKuoro kuoro esiintyy. Kahvitus seurakun-tatalolla.
Vesijumppa toistaiseksi tauolla, seuratkaa
yhdistyspalstaa.
Eläkeläisten jumppa Honkalassa to klo 16.15
Eläkeliiton Satakunnan Piirin kevätkokous
Merikarvialla 28.3.-18 .Klo 11.00 Merikarvian
seurakuntatalo Kauppatie 50 29900 Merikarvia

www.satakunta.elakeliitto.fi/yhdistykset/honk
ajoki
Olavi Kivioja puh. 040 535 1725
Kirsi Wecksell puh 050 533 5510
Erkki Ilmari
puh 040 046 2142

HONKAJOEN PERUSPALVELUKESKUS

HONKAJOEN KUNNAN YHTEYSTIETOJA:

Lääkärintie 12, 38950 Honkajoki
Avoinna: ma-to klo 8-16, pe klo 8-14

Kunnanvirasto on avoinna maanantaista
torstaihin kello 8.00–15.30 ja perjantaisin
sekä arkipyhää edeltävänä aattona
kello 8.0013.45.

Kiirastorstaina 22.3.18 suljemme poikkeuksellisesti jo klo 15
KAIKKI TOIMINTA AJANVARAUKSELLA
Lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotot
sekä laboratorionäytteenotto
ajanvaraus 040 652 4340
Äitiys- ja lastenneuvola, perhesuunnittelu
ajanvaraus 044 577 3601
puhelinaika ma-pe klo 11.30-12.30
Opiskelija- ja kouluterveydenhuolto
Hongon koulu, ajanvaraus ja tiedustelut 044
577 3289 (puhelinaika ke klo 8-9)
Yhteiskoulu ja lukio, ajanvaraus ja tiedustelut
040 652 4282 klo 8-16
Hammashoitola
ajanvaraus 044 577 3613
Sosiaaliohjaaja
Honkajoen sosiaaliohjaaja Kaija Koiviston
vastaanotto on peruspalvelukeskuksessa ilman ajanvarausta maanantaisin klo 9-11, klo
11 jälkeen ajanvarauksella.
Puhelinaika ma-pe klo 9-10
puh. 044 577 3974.
Asioida voi myös muissa Posan toimipisteissä. Lisäksi sosiaalipäivystys palvelee aina
arkisin klo 8-16 numerossa 044 577 2523 ja
tämän jälkeen virka-ajan ulkopuolella hätäkeskus numerossa 112.
Kotihoito

040 652 4231, 044 577 5242

Ateriapalvelu 044 494 0026 (Attendo)
Huomioithan reseptejä uusiessasi, että reseptien lakisääteinen uusinta-aika lääkärillä on 8 arkipäivää!
HOITOTARVIKEJAKELU MAANANTAISIN
KLO 15 - 16 JA PERJANTAISIN KLO 8 – 9
(muuna aikana erillisen sopimuksen mukaan).

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY
HUHTIKUUN 19. PÄIVÄNÄ 2018
Tiedotteeseen tulevat tekstit tulee toimittaa
kunnanvirastoon viimeistään torstaina
12.4.2018.
Materiaalin voi lähettää myös sähköpostilla
osoitteella anne.vahaniemi@honkajoki.fi

Asuntosihteeri, asuntoasiat, neuvonta
Leena Kuusimäki  050 577 5200
Kunnanjohtaja
Ulla Norrbo  044 577 5202
Maaseutusihteeri
Suvi Poikkeus  044 577 5208
Lomituspalvelujohtaja
Sirpa Poikelispää  050 577 5219
Sivistystoimi
Leena Kamppi  044 577 5220
Päivähoitoasiat
Mirjami Uusihonko/Maria Hallia
 050 577 5727
Kunnanrakennusmestari-tarkastaja
Markku Rauhala  044 577 5230
Teknisen toimen toimistosihteeri
Marita Berglund 050 577 5231
Toimistosihteeri
Anne Vähäniemi 050 577 5206
Melan vastaanotto vain ajanvarauksella
 029 4352 666
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 Miia Salonen 044 772 7519
Kuluttajaneuvonta puh. 029 553 6901
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
Satakunnan pelastuslaitoksen
tilannekeskus puh. 044 7011 510

