KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2017
Honkajoen kunta
Porhontie 5, 38950 Honkajoki

Posti Group Oyj
Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin
talouksiin Honkajoella

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

KUNTAVAALIT 2017
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina
9.4.2017. Äänestys alkaa kello 9.00 ja päättyy kello 20.00.
Vaaleilla valitaan kunnanvaltuustoon toimikaudeksi 2017 - 2021 seitsemäntoista (17)
valtuutettua ja säädetty määrä varavaltuutettuja.
Honkajoen kunta muodostaa Hongon äänestysalueen ja äänestyspaikka sijaitsee kunnanviraston valtuustosalissa osoitteessa
Porhontie 5.
ENNAKKOÄÄNESTYS toimitetaan Honkajoen kunnassa 29.3. - 4.4.2017 kunnanviraston valtuustosalissa osoitteessa Porhontie 5
seuraavasti:
keskiviikko 29.3.2017 klo 12.00 - 16.00
torstai
30.3.2017 klo 12.00 - 16.00
perjantai
31.3.2017 klo 12.00 - 16.00
lauantai
1.4.2017
klo 11.00 - 14.00
sunnuntai 2.4.2017
klo 11.00 - 14.00
maanantai 3.4.2017
klo 12.00 - 18.00
tiistai
4.4.2017
klo 12.00 - 18.00
Ennakkoäänestyksestä laitoksissa ilmoitetaan erikseen laitoksessa julkaistavalla kuulutuksella.
Ilmoituskortit äänioikeudesta postitetaan kaikille äänioikeusrekisteriin merkityille, joiden
osoite on tiedossa, viimeistään 16.3.2017.
Kuntavaaleissa äänioikeutettu on Suomen
sekä muun EU-jäsenvaltion kansalainen,
joka viimeistään vaalipäivänä (9.4.2017) täyttää 18 vuotta ja jonka kotikunnaksi Honkajoki
on merkitty 17.2.2017 vaalitietojärjestelmässä. Äänioikeus kuntavaaleissa on myös
muulla edellä mainitut edellytykset täyttävällä
ulkomaalaisella, jos hänellä tuolloin on ollut
kotikunta Suomessa 17.2.2017 mennessä
vähintään kahden vuoden ajan.
KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai
toimia on siinä määrin rajoitettu, ettei hän
pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaik-

kaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa,
joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen
kotikunnakseen.
Kotiäänestys toimitetaan Honkajoella vuoden
2017 kuntavaaleissa 29.3. - 4.4.2017 kello
9.00 - 20.00 välisenä aikana. Henkilön, joka
haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on
ilmoitettava siitä Honkajoen kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti osoitteella Porhontie 5, 38950 Honkajoki tai virka-ajalla puhelimitse
050 577
5200
viimeistään
28.3.2017 ennen kello 16:tta.



HONKAJOEN KUNTA 150 VUOTTA /

Kutsu Juhlaseminaariin
Honkajoen kunnan perustamisesta on päätetty Honkajoen pappilassa 27.3.1867 pidetyssä kappelinkokouksessa. Kunnan 150 v
merkkipäivää juhlistetaan kaikille kuntalaisille avoimessa juhlaseminaarissa, joka
pidetään
Honkalassa ma 27.3.2017 klo 19.
Kahvitarjoilu klo 18.30-18.50.
Juhlapuheen pitää MTK:n johtokunnan vpj.
Mauno Ylinen. ProAgria Länsi-Suomen alueen toiminnanjohtaja Timo Junnila johdattaa
juhlaseminaarin panelistit keskusteluun aiheesta ”Mihin menet maaseutu?”. Musiikkia
esittävät Valtteri Haavisto ja Trio Moro Hei.


KUNNALLINEN PÄÄTÖKSENTEKO /
AJANKOHTAISTA
Lisätietoja vt. kunnanjohtaja Ulla Norrbo
(ulla.norrbo(at)honkajoki.fi, puh. 044 5775
202)
*Kunnanhallituksen keväällä 2016 tekemän
päätöksen (17.3.2016 § 55) mukaisesti kunnan ruokahuollon järjestäminen ulkoistetaan 1.4.2017 alkaen. Kunnan ruokahuollon
palvelut tuottaa jatkossa Attendo Oy. Ruoka
valmistetaan keväällä valmistuvassa vanhusten palveluasumisen yksikkö Villa Rauhalan
keittiöllä. Ateriapalveluja tuotetaan aiemman
käytännön mukaisesti kouluille, varhaiskasvatukseen, vanhusten ateriapalveluihin sekä
PoSa:n yksiköiden ja palvelujen tarpeisiin.
Attendon keskuskeittiö otetaan käyttöön 3.4.
Asukkaat siirtyvät uusiin tiloihin toukokuun
alussa. Kuntalaisille avoin hoivakodin avointen ovien tilaisuus järjestetään ti 23.5. klo 1619.


*Kunnanvaltuuston 19.12.2016 (54§) hyväksymä talousarvio vuodelle 2017 sisältää mm.
suunnitelman varhaiskasvatuksen kehittämisestä sekä kunnan strategian laatimisesta.
-> Honkajoen kunnassa selvitetään vaihtoehtoja päiväkodin perustamiseksi vuoden
2017 aikana.
-> Kunnan aiemmin hyväksymät toimialakohtaiset strategiat päivitetään ja ne koostetaan
yhdeksi kuntastrategia–asiakirjaksi. Myös
kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua
kunnan strategian valmisteluun kevään
aikana. Kunnan toiminnan ja talouden pitkän
aikavälin tavoitteiden suunnitteluun osallistumisesta tiedotetaan kunnan kotisivuilla
(honkajoki.fi/ajankohtaista). Viikolla 11 julkaistaan mm. nettipohjainen kysely kunnan
eri hallinnonalojen palvelujen tärkeydestä.
Vastausaikaa on huhtikuun loppuun asti.
Vaihtoehtoisesti voit vastata kyselyyn paperisella kyselylomakkeella kirjastossa.
Lisätietoja vt. kunnanjohtaja Ulla Norrbo
(email: etunimi.sukunimi@honkajoki.fi, puh.
044 5775 202)


*Kunnanvaltuuston päätöksellä (13.2.2017 §
6) Honkajoen kunnan viralliset ilmoitukset
julkaistaan kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivuilla (honkajoki.fi/kuulutukset).
+ Viran- ja toimenhakuilmoitukset julkaistaan
lisäksi mol.fi–sivustolla sekä tarvittaessa
muulla kunnanhallituksen tai asianomaisen
hallintokunnan päättämällä tavalla.
+ Kunnanvaltuuston kokouksen ajasta, paikasta ja pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä
julkaistaan kuulutus Kankaanpään Seutu lehdessä.
+ Päätös on voimassa kunnes 1.6.2017 toimikautensa aloittava uusi valtuusto päättää
asiasta.


*Kunnanvaltuuston päätöksellä (13.2.2017 §
7) jatketaan omakotitalo- ja rivitalorakentajan ilmaistontti-kampanjaa. Kunta luovuttaa
1) kunnan omistamalta rakennuskaavaalueelta omakotitalotontin ilmaiseksi sellaiselle omakotitalon rakentajalle, joka vuoden
2017 aikana aloittaa omakotitalon rakentamisen.
2) kunnan omistamalta rakennuskaavaalueelta rivitalotontin ilmaiseksi sellaiselle
rivitalon rakentajalle, joka vuoden 2017 aikana aloittaa rivitalon rakentamisen omistus- ja
vuokra-asuntokäyttöön.


*Kunnan hyvinvointisuunnitelma 20172020 lausuntokierrokselle (Khall 20.2.2017
§ 50). Lausuntoa pyydetään nuorisoneuvostolta, vanhusneuvostolta sekä vammaisneuvostolta 31.3.2017 mennessä. Myös kuntalaisten, järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen toivotaan kommentoivan ehdotusta,
joka on nähtävänä kunnan kotisivuilla
honkajoki.fi/ajankohtaista
Hyvinvointikertomus on kunnassa eri toimialojen yhdessä laatima tietopaketti kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin
vaikuttavista tekijöistä. Hyvinvointikertomus
valmistellaan hyvinvointipolitiikan johtamisen,
suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työvälineeksi.


Yrittäjä, tunnetko maaseuturahaston tukimuodot ja mahdollisuudet?
Hyödynnä yritystuet ja maksuttomat palvelut.

TEKNISEN TOIMEN TIEDOTTEET

Lisätietoja vt. kunnanjohtaja Ulla Norrbo
(ulla.norrbo(at)honkajoki.fi, puh. 044 5775
202)

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 tuntipalkkaisen
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

Yrittäjä tai yrittäjäksi aikova voi saada tukea
EU:n maaseuturahastosta esimerkiksi investointeihin, liiketoiminnan käynnistämiseen ja
yrityksen kehittämiseen. Erityisesti kannustetaan yrityksiä erimuotoisiin yhteistyöhankkeisiin.
Tukea voi hakea vähintään 18-vuotias henkilö, osakeyhtiö, avoin ja kommandiittiyhtiö,
maatila ja osuuskunta – pieni tai keskisuuri
yritys. Muutamat toimialat, kuten liikennöinti,
koneurakointi ja vähittäiskauppa on rajattu
tukien ulkopuolelle.
Lisätietoja Pohjois-Satakunnan Leadertoimistosta
http://www.aktiivinen.fi/leader_pohjoissatakunta/yrityksille/yritystukimuodot/yhteistyohankk
eet_elinkeinojen_kehittaminen
Juha Vanhapaasto puh. 050-589 6269, hallituksen vpj. Esa Kivioja puh. 044-201 5546
Leader-ryhmät ja ELY-keskukset päättävät
EU:n maaseutuohjelman tuella rahoitettavista hankkeista. Hankkeiden rahoitus tulee EU:n maaseuturahastosta sekä Suomen
valtiolta ja Leader-ryhmän alueen kunnilta.


KUNTALAISALOITE.FI
Honkajoen kunta on liittynyt kuntalaisaloite.fipalvelun käyttäjäksi. Kunnan kotisivuilla
ajankohtaista-osiossa on linkki kyseiselle
sivustolle. Siellä kuntalainen voi tehdä kunnalle aloitteen.
Kuntalaisaloite.fi on oikeusministeriön tarjoama palvelu ja sen käyttö on turvallista ja
maksutonta.
Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä
kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen
johdosta suoritetut toimenpiteet.

AVOIMET KESÄTYÖPAIKAT TEKNISESSÄ
TOIMESSA

Tekninen lautakunta


YKSITYISTIEAVUSTUKSET HAETTAVANA
Kunnan talousarviossa on varattu 19.000
euron määräraha vuodelle 2017 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 11.4.2017
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 7.3.2017
TEKNINEN TOIMISTO


MAASEUTUTOIMISTO TIEDOTTAA:
Kansallisten kotieläintukien ennakoiden hakuaika on 27.2.-23.3.2017 Vipu-palvelussa
tai lomakkeella 139.
Haettavissa ennakot nautojen, uuhien ja kuttujen pohjoisesta kotieläintuesta
sekä koko maassa maksettavasta sika- ja
siipikarjatalouden tuesta.
Ympäristösitoumuksen tehneiden viljelijöiden
tulee suorittaa koulutusvaatimus (joko verkkotentti tai päivän koulutus) 30.4.2017 mennessä.


SIVISTYSTOIMEN TIEDOTTEET
Kouluun ja esiopetukseen ilmoittaminen
Kouluun ilmoitetaan kaikki vuonna 2010 syntyneet lapset sekä muut oppivelvolliset, jotka
ovat aloittamassa koulunkäynnin Honkajoella
syksyllä 2017.
Kouluun ilmoittaminen on Puukoululla
keskiviikkona 22.3.2017 klo 8.30-9.30.
Samalla voi hakea koululaisten ap/iptoimintaan. Kouluun tutustuminen järjestetään toukokuussa 2017.
Esiopetusoppilaiden ilmoittautuminen on
Puukoululla keskiviikkona 22.3.17 klo 9-10.
Esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2011 syntyneet lapset. Esiopetukseen tutustuminen
järjestetään toukokuussa 2017.
Anomus koulunkäynnin aloittamisesta ennen
oppivelvollisuusikää tulee toimittaa asianmukaisin lausunnoin varustettuna 15.4.2017
mennessä sivistystoimistoon, os. Porhontie
5, 38950 Honkajoki.
Lisätietoja antaa Yhteiskoulun rehtori Tuomo
Tenhunen puh. 044 5775280,
tuomo.tenhunen@honkajoki.fi


PÄIVÄHOITO
PÄIVÄHOITOPAIKAT HAETTAVINA
Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi
lasten päivähoitopaikat toimintakaudelle
1.8.2017 - 31.7.2018. Hoitopaikkaa hakevat
uudet, 1.8.2017 alkaen kunnallista hoitopaikkaa tarvitsevat sekä esikouluun tulevat, jotka

tarvitsevat esikouluajan ulkopuolella päivähoitoa.
Päivähoitohakemuksia saa kunnan INFOpisteestä, sekä kunnan kotisivuilta osoitteesta: www.honkajoki.fi. Hakemukset palautetaan 14.4.2017 mennessä sivistystoimistoon
os. Honkajoen kunta, Porhontie 5,
38950 Honkajoki.
Päivähoidon yleinen hakuaika on ympäri
vuoden neljä kuukautta ennen hoidon
alkamista. Mikäli hoitopaikan tarve johtuu
työllistymisestä tai opiskelusta, on sitä
haettava kirjallisesti niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa
ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.
Lisätietoja antaa Jenni Söderlund, päivähoidon ohjaaja vs., puh. 050 5775727,
jenni.soderlund@honkajoki.fi


VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
MUUTOKSIA LEIRIAIKATAULUISSA
Tänä vuonna nuorten leiri järjestetään ma
12.6 – to 15.6 (vko 24) ja lasten leiri ma 19.6
– ke 21.6 (vko 25). Tarkemmat tiedot huhtikuun kuntatiedotteessa.
MAANANTAITANSSIT
Honkalassa klo 17-18 , 3.4.2017 alkaen.
Pääset tanssimaan ja opettelemaan perinteisiä tanssilajeja ohjaajan opastuksella. Kaikki
joukolla mukaan tanssimaan ja liikkumaan!
Tunnit ovat maksuttomia.
Ohjaajana: Kaija Kivioja
Järj.Honkajoen Nuorisoseura ry
SATAKUNNAN YHTEINEN KANSALLISEN
VETERAANIPÄIVÄN JUHLA
Pidetään 27.4.2017 klo 13.30 alkaen Porin
Cygnaeus-koulun ruokalassa. Juhlaohjelmaan kuuluu mm. ruokailu, puheita, musiikkiesityksiä ja seppelpartioiden lähettäminen
Satakunnan kuntien sankarihaudoille.
Honkajoen kunta järjestää veteraaneille saattajineen kuljetuksen juhlaan.
Ilmoittautumiset 31.3.2017 mennessä vapaa-ajanohjaaja Minna Kurjelle p. 0405203705

SUOMI 100- JA HONKAJOEN KUNTA 150v
-JUHLAVUOSI tapahtumia / tempauksia
- Honkajoki 150v. Juhlaseminaari 27.3 Honkalassa
- tervehdyskäynnit veteraanien luona keväällä
- Hongon koulun ja päivähoitoryhmien kummiveteraanit-toiminta v.2017
- juhlavuoden vauvojen muistaminen / kunnan rahalahja ja Marttojen sinivalkoiset pipot
- Satakunnan yhteinen Kansallisen veteraanipäivän juhla Porissa 27.4 klo 13.30. Veteraanit kuljetetaan juhlaan
- kunnanvaltuuston 150 v juhlakokous / juhlapuiden istutus toukokuussa
- Suomi100 –linnunpöntöt / Eläkeliitto
- 100 virttä 10:nä keskiviikkona kirkossa klo
19.00, 31.5 lähtien
- Santaniemi Soi –pelimannitapahtuma 17.6 /
APV
- Eino Leinon / runon ja suven päivä Santaniemessä 6.7 / Kotiseutuyhdistys
- Honkahölkkä 28.7 / HSU
- Honkajoki-lautapeli tekeillä Kotiseutuyhdistyksen toimesta, tulee myyntiin Honkajoen
markkinoilla 29.7
- Kirkkokonsertti Sinivalkoisin sävelin 10.9
klo 16 , Katariina Korkman ja Suvi Koivisto
- Honkajoki 150v.- valokuvanäyttely kirjastossa syksyllä / Kotiseutuyhdistys
- turvallisuuden edistäminen / Lions Clubin
toimesta hiekoitushiekkaa vanhuksille
- sankarihautojen valaisu 6.-31.12.2017
- Itsenäisyyspäivän juhla
Tapahtumia ja tempauksia päivitetään koko
ajan, joten seuraa tiiviisti myös kunnan kotisivuja.


KIRJASTON TIEDOTTEET
Kirjaston tietokoneilla ja langattomassa verkossa voit lukea mm. Aamulehden, Ilkan,
iltapäivälehdet, Kauppalehden, Taloussanomat… Kysy neuvoa tarvittaessa!
Kevään viimeiset satutunnit pe 7.4. ja 5.5. klo
9.30. Alle kouluikäisille. Kesto n. 30 min. Vapaa pääsy.
13.3. – 24.3. Pisama-kuvataidekoulun näyttely. Avoinna kirjaston aukioloaikoina.

Avoinna:
Ma 13 - 19
Ti 13 - 16
Ke suljettu
To 13 - 19
Pe 10 - 16

Kevään poikkeukset:
To 13.4. pitkäperjantain aattona 10 - 15
Pe 14.4. - ma 17.4. pääsiäisenä suljettu
Ma 1.5. vapunpäivänä suljettu
To 25.5. helatorstaina 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


VAPAITA ASUNTOJA
Vuokrataloyhtiö
Turkkilantie 1
3h+k+s, 75 m2, 631,80 €/kk. Vuokraan sisältyy lämpö, vesimaksu 12 €/henk/kk.
Peurapolku 12
2H+K+S, 54 m², 550,80 €/kk. Vuokraan sisältyy lämpö.
Honkajoen kunta
Puistotie 5 as 6
4 h+kk+s, 90,5 m2, 597,30 €/kk. Vuokraan
sisältyy lämpö.
Vanhustentaloyhdistys
Lääkärintie 7
2H+TK, 37 m², 353,72 €/kk. Vuokraan sisältyy vesi ja lämpö.
Tiedustelut asuntosihteeri Leena Kuusimäki
puh. 050 577 5200.


HONKALAN JA LEIRIKESKUKSEN
TILAT VUOKRATTAVISSA
Monitoimitalo Honkalan ja Jyllin leirikeskuksen tilat ovat kuntalaisten vuokrattavissa
perhejuhlia tai muita tilaisuuksia varten.
Hintaesimerkkejä (sis. alv):
Honkala, koko talon vuokra 403,25 €
Honkala, liikuntasali, koko päivä 151,22 €
Honkala, liikuntasali, alle 6 h 57,93 €
leirikeskus, päärakennus, 2 - 5 h 50,41 €
leirikeskus, päärakennus 5 h - vrk 85,70 €
Koko hinnasto on nähtävissä kunnan kotisivuilla vapaa-aika-osiossa.
Tiedustelut ja varaukset:
Leena Kuusimäki, puh. 050 577 5200
leena.kuusimaki@honkajoki.fi


to 6.4. klo 13 lähetyskerho
pe 7.4. klo 9.30 perhekerho, klo 18 miestenpiiri Jyllissä (sauna 17)
Suuri viikko:
9.4. klo 18 palmusunnuntain messu, pappina Mikko Lempinen
ma 10.4. klo 19 hiljaisenviikon rukoushetki
Aleksanderissa, isot vastuussa
ti 11.4. klo 19 viisikielisen lauluja Keijo Rainerma ja kitara
to 13.4. klo 19 kiirastorstain messu, alttarin
riisuminen ja mustiin pukeminen
pe 14.4. klo 10 pitkäperjantain messu
su 16.4. klo 10 pääsiäisaamun messu
ma 17.4. klo 10 messu Kankaanpään kirkossa Joutsenlahti (saarna), Koskela (liturgia),
kirkkokahvit. Yhteislähtö srk-talolta 9.15
Virasto on auki keskiviikkoisin klo 10-12, diakoniatoimisto maanantaisin klo 12-13.30
Työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse.

HONKAJOEN
SEURAKUNTA

to 16.3. klo 13 lähetyskerho srk-talo
pe 17.3. klo 9.30 perhekerho,
klo 14 rippikoulu srk-talo
su klo 19.3. klo 11 (huomaa aika) messu
kirkossa, kirkkokahvi, rippikoululaiset mukana toteutuksessa
ma 20.3. kevätpäivän TASAUS klo 18 koko
seurakunnan kinkerit srk-talolla, aiheina reformaatio 500 ja seurakunta 2019
ti 21.3 klo 18.30 naistenpiiri, klo 19 kirkkovaltuusto srk-talo
to 23.3. klo 13 lähetyskerho
pe 24.3. 9.30 perhekerho srk-talo, klo 18
miestenpiiri Jyllinhovi (sauna klo 17)

Yhteisvastuukeräys on käynnissä, voit hakea
keräyslistan tai lippaan. YV-keräystä suorittavat myös rippikoululaiset, perjantaisin voit
kohdata heidät kaupan ovella.


TOIVONTÄHTI RY
Palvelu- ja Lähetysyhdistys
Hongontie 2
Toimintakeskus avoinna ma–pe klo 10–15
Kaikki sydämellisesti tervetulleita!

su 26.3. klo 11 Marian ilmestyspäivän
perhemessu Marttojen ja lasten kirkkopyhä,
kahvit ja päiväkerholaisten esitys
to 30.3. klo 13 lähetyskerho
pe 31.3. klo 9.30 perhekerho

HYVÄN TEKEMINEN ON SYDÄMEN
ASIAMME.
Jos tarvitset apua pihasiivouksessa tai pikku
remonttihommassa, teemme talkoilla tai
pientä korvausta vastaan. Ota yhteyttä 0452772510

su 2.4. klo 10 miestenpiirin toteuttama Messu
ma 3.4. klo 17.30 iSoT
ti 4.4. klo 18.30 naistenpiiri

KEVÄT TULEE KIIREELLÄ, joten etsimme
jälleen lintupönttöihin sopivaa puutavaraa,
voi olla sinistynyttä tai harmaantunut, pökke-

lötkin käy ym. muu sopiva materiaali linnunpönttöjen tekoon.
Kuntouttavassa työtoiminnassa on valmistunut runsaasti mattoja joten piipahtakaahan
tuvalla ja samalla nauttimaan pullakahvit.
TOIVONTORI
Yhdistys vastaanottaa kaikenlaista vaatetavaraa humanitaariseen työhön vietäväksi
Baltiaan, Venäjän Karjalaan ja Romaniaan.
Otamme vastaan astioita, huonekaluja sekä
työvälineitä.
Otamme vastaan myös matonkuteita, ompelu- ja neulontavälineitä, lankoja, tilkkuja ym
askarteluun sopivaa. Etsimme myös ompelukonetta ja saumuria, jotka ovat jollain tarpeettomana kotona.
Erityisesti toivomme lähetystyön tukemiseen
lahjoituksina vanhaa lasi- ja antiikkitavaraa.
Lisää tietoa: www.toivontähti.fi
Facebook
https://www.facebook.com/Toivontahtiry
Yhteystiedot: toivontahtiry@gmail.com
puh +358 45 2772510


HONKAHUKAT RY TIEDOTTAA
-18.-19.3. samoajien #ässä17 -tapahtuma
-24.-26.3. samoajien ryhmänohjaajakurssi
Kankaanpäässä
-31.3.-1.4. sudenpentujen yöretki partiokololla ja lähimaastossa
-7.4. klo 18:00 Honkahukkien kevätkokous
partiokololla
-22.4. koko perheen partiotapahtuma
Honkalassa, joka on avoin kaikille! Ilmainen sisäänpääsy. Tule tutustumaan partiotoimintaan ja viettämään hauskaa päivää
yksin, kaverin kanssa tai koko perheen voimin. Ohjelmaa lapsille, nuorille ja aikuisille.
Ohjelmassa partiotaitoja ja -leikkejä, partioinfoa, rastirataa ja paljon muuta. Lisäksi kahvio, jonka tuotto menee Honkahukkien toimintaan.
-23.4. lippukunnassa toimiville johtajille rentoutuspäivä Seinäjoella
-7.5. partioparaati Turussa, lähdemme reissuun omalla bussikyydillä
-17.-22.6. Karhunkierroksen vaellus (50km,
eli vain osa kierroksesta), yhteiskyyti Jämijärven Miilunvartioiden kanssa, mukaan mahtuu 15 lähtijää.

-31.7.-4.8. lippukunnan kesäleiri, leiripaikkana Kullaan Joutsijärvi.
Kaikista tapahtumista lisätietoja myöhemmin!
@honkahukat
Partiolippukunta Honkahukat ry
honkahukat@gmail.com



JYLLINSEUDUN KYLÄYHDISTYS
Yleinen kokous Jyllinhovissa 4.4.17 klo 19.30
Esillä sääntömääräiset asiat, sekä keskustelua kyläyhdistyksen tulevaisuuden näkymistä. Illassa vieraana Ulla Norrbo
Kaikki tervetulleita!


SPR HONKAJOEN OSASTO
SPR Honkajoen osaston vuosikokoukset
osuuspankin kerhohuoneella maanantaina
20.3.17 klo 19.00.
Hallitus kokoontuu klo 19.00,jonka jälkeen
kokoukset.
Tervetuloa!


VIRKISTYSILTA
Torstaina 30.3.2017 klo 18.00 Osuuspankin
kokoustiloissa.
Sirkka-Liisa Anttila esittelee uutuuksia sekä
henkilökohtaiseen virkistykseen että kevätsiivoukseen.
Tervetuloa mukaan!
Järj. Hjoen Maaseutunaiset

MLL:N SATAKUNNAN PIIRI TIEDOTTAA
Hei nainen! Tule ystäväksi toiselle naiselle!
Seuraava vapaaehtoiskoulutus on 25.3. klo
10-15 Kankaanpäässä. Ilmoittautumisia pyydetään 20.3. mennessä.

MLL:n ystävätoiminnassa on mukana naisia
jo 19 eri maasta, ikähaitari on 19-77 vuotta.
Tarkoituksena on löytää ystävä läheltä. Tule
mukaan! Koulutus ei velvoita toimintaan.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
satakunnanpiiri.mll.fi tai puh. 050 307 4885


HONKAJOEN MARTTAYHDISTYS ry
26.3. KIRKKOPYHÄ
Aleksanderissa klo 11.00
20.4. MARTTAILTA
POP Pankilla klo 18.00
29.4. TEATTERIMATKA PORIIN
Rakastajat-teatteri klo 14.00 näytös
PIENI SUURI ONNI
Kysy lisää ja ilmoitt.29.3. men.
Lea p.0400763141
Matka kaikille avoin.
Tervetuloa marttailemaan!
www.martat.fi

HONKAJOEN KOTISEUTUYHDISTYS RY
Johtokunnan kokous ke 22.3.2017 klo 18.00
Pop pankin kokoustiloissa.

näköalapaikassa Lokkilinnassa, ruokailu Iissä, majoittuminen hotelli Valkeaan, siellä iltakahvi+voileipä sekä aamiainen, pullakahvit
Tunturi-Lapin luontokeskuksessa ja tunnin
opastus siellä, ruokailu Rajabaarissa, 2 yötä
Haltian majatalossa aamiaisineen, makkaran
grillausta, retki Norjan vuonolle oppaan kera,
kahvit jossain ja ruokailu Haltialla, munkkikahvit Kätkäsuvannossa, lohikeitto ja pullakahvit Lohinivalla, majoitus motelli Käpylään,
iltasauna, runsas aamiainen, kahvit Oulaisten Nesteellä, lounas Lapualla sekä bussimatka ja kuljettajat ja matkaseura.
Keskimääräisesti 2 t 20 min pitkiä ajoaikoja
ja taas jaloitellaan, missään ei mene yli 3 t.

ELÄKELIITON HONKAJOEN
YHDISTYS RY
La 25.3. Ohjelmalliset Suomi 100 tanssit
Häijään tanssikrouvissa klo 15-19. Itsenäisyyden ajan kulttuuri Suomen voimavarana esittää näyttelijä Esko Raipia. Imitaattori Timo Postinen, yhteislaulua, tanssit Jämijärven
Pelimannit ja tangoseniorivoittaja Seppo
Niemi. Kahvio ja makkaragrilli, arpajaiset.
Vapaa sisäänpääsy.
Ma 27.3. klo 11.00 Piirin kevätkokous Kiikoisten Seurantalolla, valtakirjojen tarkastus
klo 10.00.

Sääntömääräinen kevätkokous klo 18.30.
Käsitellän sääntömääräiset asiat.

Ti 28.3. klo 11.00 Kevätkokous. Kokous
pidetään POP Pankin kokoustiloissa. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvit.
Tervetuloa. Hallitus

Tervetuloa
Johtokunta

www.satakunta.elakeliitto.fi/yhdistykset/honkajoki



KYLÄNLUURAT
Vielä muutama paikka vapaana TunturiLapin ja Norjan vuonomatkalle 6-10.6.
Ilmoittautumiset Marketalle 050 595 3654,
hinta 31.3 mennessä ilmoittautuneille 480 €
ja sen jälkeen 530 €.
KilpisjärviNorja- matkaan hintaan sisältyy:
aamiainen Lapualla, kahvit marjapiirakan
kera Kalajoen Hiekkasärkkäin parhaassa

Olavi Kivioja puh. 040 535 1725
Erkki Ilmari puh. 0400 462 142
Sirkka Kunnas puh. 040 768 3572

HONKAJOEN PERUSPALVELUKESKUS

HONKAJOEN KUNNAN YHTEYSTIETOJA:

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

Kunnanvirasto on avoinna maanantaista
perjantaihin kello 8.00–15.45.

Lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotot sekä laboratorionäytteenotto
ajanvaraus 02 577 3600

Asuntosihteeri, asuntoasiat, neuvonta
Leena Kuusimäki  050 577 5200
Kunnanjohtaja
Ulla Norrbo  044 577 5202
Maaseutusihteeri
Saara Jokinen  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
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

Äitiys- ja lastenneuvola, perhesuunnittelu
ajanvaraus 044 577 3601
Opiskelija- ja kouluterveydenhuolto
Hongon koulu, yhteiskoulu ja lukio
ajanvaraus ja tiedustelut 044 577 3289
Hammashoitola
ajanvaraus 044 577 3613
Sosiaaliohjaaja
Honkajoen sosiaaliohjaaja Leena Huhtalan
vastaanotto on peruspalvelukeskuksessa
ilman ajanvarausta perjantaisin klo 9-11,
ajanvarauksella perjantaisin klo 12-16.
Soittoaika ma-pe klo 9-10 puh. 044 577
2513.
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
(myös ateriapalvelu)

Huomioithan reseptejä uusiessasi, että
reseptien lakisääteinen uusinta-aika lääkärillä on 8 arkipäivää!

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY
HUHTIKUUN 11. PÄIVÄNÄ 2017
Tiedotteeseen tulevat tekstit tulee toimittaa
kunnanvirastoon viimeistään maanantaina
3.4.2017.
Materiaalin voi lähettää myös sähköpostilla
osoitteella anne.vahaniemi@honkajoki.fi

