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KUNNANVIRASTON TOIMISTOT PIDETÄÄN SULJETTUINA
maanantaina 5.12. ja perjantaina 23.12.
sekä tiistaina 27.12.

Lämpökaivoihin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä – nesteen vaihtamisesta ohjeet
Ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Tukes tiedottavat
Suomen Kalustekierrätys Oy on myynyt
useiden maalämpöjärjestelmien asentajille
väärillä tiedoilla metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen nesteen sijasta vuosina 2012-2015.
Etanolin ja isopropanolin seoksena myytyä
nestettä on toimitettu kauppanimellä Eurolpro. Yritys ei ollut liittänyt tuotteeseen lainkaan varoitusetikettiä. Ammattikäyttäjillä ja
kiinteistönomistajilla ei siten ole ollut oikeaa
tietoa kemikaalin vaaroista eikä turvallisesta
käytöstä. Tukes kielsi kesäkuussa 2015 yritystä saattamasta markkinoille kyseistä kemikaalia ja velvoitti yrityksen poistamaan
myymänsä kemikaalierät toimitusketjusta.
Poliisin esitutkinnassa on ilmennyt, että väärää nestettä on toimitettu useille asennusliikkeille eri puolille Suomea. Asennuksia ovat
tehneet useat yritykset (noin 15), joista eniten Pohjanmaan Energiaporaus Oy.
Metanoli voi olla ympäristö- ja terveysriski
Metanoli voi aiheuttaa terveysriskin, jos se
päätyy talousvetenä käytettävään pohjaveteen. Terveysriski voi olla mahdollinen, jos
lämpökaivon koko nestemäärä vuotaa ympäristöön talousvesikaivon läheisyydessä ja
pohjavesialueella. Pohjavettä voi pilata myös
pitkäaikainen pienikin vuoto.

Ohjeita kiinteistönomistajalle
Kiinteistönomistaja, mikäli epäilet, että lämmönsiirtonesteenä on käytetty metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen
sijasta:
 Älä tutki lämmönsiirtonestettä itse.
 Ota yhteyttä lämpökaivojärjestelmän toimittajaan. Lämmönsiirtonesteen alkuperä ja
koostumus tulee selvittää ensisijaisesti toimittajalta.
 Epäselvissä tilanteissa lämmönsiirtonesteestä voidaan ottaa näyte, jolla varmistetaan
nesteen koostumus. Näytteen ottajan tulee
olla alan ammattilainen.
 Mahdollinen nesteen vaihto tulee tilata
ammattilaiselta, kuten lämpökaivoja toimittavalta yritykseltä, jonka tulee toimittaa neste
vaarallisena jätteenä luvalliseen vaarallisen
jätteen vastaanottopisteeseen.
 Myös maalämpöjärjestelmien huollon yhteydessä tulee varautua siihen, että lämmönsiirtoneste saattaa olla metanoli- eikä etanolipohjaista.
Linkit:
Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen
pientaloissa – opas (Ympäristöministeriö):
http://hdl.handle.net/10138/40953
Lisätiedot:
Metanolin terveysriskit: Johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 02951
633 11, etunimi.sukunimi@stm.fi
Metanolin pohjavesiriskit: Neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö, p. 02952 50 338, etunimi.sukunimi@ym.fi
Kemikaalien markkinavalvonta: Ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen, Tukes, p. 02950
52048, etunimi.sukunimi@tukes.fi
Lyhennelmä YM:n tiedotteesta
Tekninen toimisto


SIVISTYSTOIMEN TIEDOTTEET

ITSENÄISYYSPÄIVÄ 6.12.2016

ITSENÄISYYSPÄIVÄN AIKA

Klo 10 Juhlajumalanpalvelus Honkajoen
kirkossa, saarna kirkkoherra Johan Lampinen
Jumalanpalveluksen jälkeen seppeltenlasku
sankarihaudoille, Honkajoen Rintamaveteraanit, Veteraanikuoro
Jumalanpalveluksen jälkeen kahvitarjoilu
seurakuntakodilla.

Maanantai 5.12.
Yhteiskoulun ja lukion oppilaat sytyttävät
kynttilät sankarihaudoille.
-veteraanikuoro
-veteraaniviestin luovutus
Toivotamme sotainvalidit ja sotaveteraanit
puolisoineen tervetulleiksi tähän tilaisuuteen
sekä tilaisuuden jälkeen joulukahville yhteiskoulu/lukiolle.


Klo 11.30 Itsenäisyyspäivän juhla seurakuntakodilla, juhlapuheen pitää Kimmo Tuomi,
veteraanikuoro
Musiikkiesitys
Tervetuloa!

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA



JOULUMYYJÄISET JA JOULUNAVAUS
Honkalan joulumyyjäiset ja yrittäjien joulunavaus
yhteistapahtumana Honkalassa sunnuntaina 27.11.2016

NYT ON TAAS AIKA ILMOITTAUTUA NUVA:N EHDOKKAAKSI

Joulumyyjäiset klo 13.00-16.00
Mukana runsaasti yhdistyksiä, yrityksiä, koululaisia ym. tuotteineen.
Monipuolinen valikoima jouluaiheisia ym.
tuotteita.
-kahvia ja joulupuuroa
-arpajaisia

Yrittäjien joulunavaus alkaen klo 15.00
-lapsille poniajelua
-vuoden yrittäjän julkistaminen
-seurakunnan ja kunnan tervehdys
-urheilijoiden ym. palkitseminen
-Joulupukki
-ilotulitus
Musiikkiesityksiä sekä myyjäisissä että
joulunavauksessa.
Vielä muutama pöytä vapaana, joita voi varata Minna Kurjelta, minna.kurki@honkajoki.fi
p.040-5203705
Lämpimästi tervetuloa!

Sinä honkajokinen 13-18-vuotias nuori!
Jos olet kiinnostunut vaikuttamaan Honkajoen nuorten asioihin ja hyvinvointiin, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen ym., ilmoittaudu nuorisovaltuuston ehdokkaaksi.
NUVA on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton ryhmä.
Nuorisovaltuustoon otetaan ehdokkaita
ma 14.11.- pe 9.12.2016 välisenä aikana.
Nuva:n vaalit järjestetään joulukuussa ja valtuusto aloittaa 2-vuotisen toimikautensa
tammikuussa 2017. Nuorisovaltuustoon valitaan 9 jäsentä.
Tule rohkeasti keskustelemaan ja kysymään
toiminnasta!
Ilmoittautumiskaavakkeita saat Honkalan
nuorisotiloista, yhteiskoululta ja Honkajoen kirjastosta.
Lisätietoja ja kaavakkeen palautus:
Minna Kurki, vapaa-ajan ohjaaja p. 0405203705 tai Juha Kinnunen, opinto-ohjaaja

LAVIS-LAVATANSSIJUMPPA
Suuren suosion vuoksi lavistunnit jatkuvat
tammikuussa, alkaen 9.1.2017 klo 17.0018.00 Honkalassa. Vetäjänä toimii Sari
Penttilä.
Hinta 5€/kerta
Lisätietoja: Sari Penttilä p.0408400869 tai
Minna Kurki p.0405203705

KIRJASTON TIEDOTTEET
Anu (o.s. Varis) & Eero Korpisen kirjailijavierailu ti 29.11. klo 18 alk. Tule tutustumaan paikkakuntalaisiin kirjailijoihin! Vapaa
pääsy. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Satutunti pe 2.12. klo 9.30. Alle kouluikäisille. Kesto n. 30 min. Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Avoinna:
Ma 13 - 19
Ti 13 - 16
Ke suljettu
To 13 - 19
Pe 10 - 16
Poikkeuksia:
Kirjasto on joulukuussa suljettu 5.12.- 6.12.
ja 23.12 -1.1.2017 pyhien ja talkoovapaiden
vuoksi.
To 5.1. avoinna klo 10 – 15
Pe 6.1. 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

MAASEUTUTOIMISTO TIEDOTTAA:
Marraskuussa maksetaan ennakkomaksut
ympäristökorvauksen ja ympäristösopimuksen (85%) ja eläinten hyvinvointikorvauksen
(50%) osalta.
Joulukuussa maksetaan kansalliset peltotuet
(pohjoinen hehtaarituki, nuorten viljelijöiden
tuki ja sokerijuurikkaan tuki) kokonaisuudessaan.
Luonnonhaittakorvauksen (pelto) loppumaksu (15 %).
Perustuen, viherryttämistuen, nuoren viljelijän tuen ja peltokasvipalkkion ensimmäinen
erä (95%) sekä EU:n nauta- ja lypsylehmäpalkkiot (70%) tulevat maksuun vielä tämän
vuoden aikana.

Maitotilojen haettavaksi tulee mukautustuki.
Näillä näkymin mukautustuki olisi haettavana
21.11.–9.12.2016. Mukautustukea hakevat
maidontuottajat vähentäisivät tuotantoaan
tammi–toukokuussa 2017. Samaan EUkriisipakettiin kuuluva syys- ja lokakuussa
haettavana ollut maidontuotannon EUvähentämistuki ei rajoita tuottajien osallistumista mukautustukeen.
Tammikuussa avautuu eläinten hyvinvointikorvauksen haku Vipu-palvelussa. Hyvinvointisitoumusta ja –korvausta haetaan samalla kertaa. Eläinten hyvinvointikorvauksen
sitoumusvuosi on vuodesta 2017 lähtien
1.1.–31.12.
Ympäristösitoumuksen pakollisen koulutusvaatimuksen voi suorittaa joko itsenäisesti
verkkotentillä Vipu-palvelussa tai yhden päivän koulutuksella viimeistään 30.4.2017.
Koulutuksesta lisätietoa myöhemmin.
Tee peltomaan laatutesti kolmannen sitoumusvuoden loppuun mennessä (30.4.2018)
täyttämällä itsearviointilomake kaikkien yli
0,5 hehtaarin suuruisten peruslohkojen osalta, jotka ovat hallinnassasi kuluvan sitoumusvuoden kasvukaudella. Peltomaan laatutestin
itsearviointilomakkeen (lomake 480) löydät
suomi.fi-sivustolta tai maaseututoimistosta.
Voit käyttää myös ProAgrian vastaavaa lomaketta. Säilytä itsearviointilomakkeet (lomake 480) itselläsi ja palauta ne kunnan maaseutuviranomaiselle.
Honkajoen maaseututoimisto suljettu 16.1.27.1.2017. Tarvittaessa voi asioida Kankaanpään maaseututoimistolla (Keskuskatu
51b).
Mukavaa joulun odotusta!
Terveisin Kankaanpään yhteistoiminta-alue

VAPAITA ASUNTOJA
Vuokrataloyhtiö
Turkkilantie 1
3h+k+s, 75 m2, 631,80 €/kk. Vuokraan sisältyy lämpö, vesimaksu 12 €/henk/kk.
Peurapolku 12
2 h+k+s+autokatos, 62 m2, 632,40 €/kk.
Vuokraan sisältyy lämpö, vesimaksu kulutuksen mukaan.

Honkajoen kunta
Puistotie 5 as 6
4 h+kk+s, 90,5 m2, 597,30 €/kk. Vuokraan
sisältyy lämpö.
Honkamäki, Linnikantie 10
1 h+kk, 51,7 m2, 320,54 €/kk. Vuokraan sisältyy lämpö ja vesimaksu.
Tiedustelut asuntosihteeri Leena Kuusimäki
puh. 050 577 5200.

SATASOTEN KUNTAKIERROS-tapahtuma
Ti 22.11.2016 klo 15-18 kunnanvirastossa
Kokemuksiasi ja mielipiteitäsi tarvitaan Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelussa.
Satasoten valmistelussa halutaan heti alkuvaiheessa kuulla laajasti asukkaita, järjestöjä
ja yhteisöjä. Keskustelua käydään siitä, mikä
toimii ja mikä ei ja millainen olisi hyvä satakuntalainen sote-malli. Satasoten edustajina
paikalla ovat muun muassa Satasoten muutosagentit Pirjo Rehula ja Mirja Anttila.
Samalla voit tulla keskustelemaan Honkajoen kunnan hyvinvointisuunnitelmasta sekä kuntastrategiasta. Tilaisuudessa kunnan
viranhaltijoita sekä kunnan valtuutettuja ja
hallituksen jäseniä.
Osallistu ja ota kantaa tulevaisuuteen!
Ohjelmaa koko perheelle
- verenpaineen mittausta
- arvontaa
- kahvitarjoilu
- jaossa heijastimia
Lisäksi lapsille ja nuorille
- yhdistystoimintaa esittelevät mm. Honkahukat, HSU ja MLL
- paikalla paloauto
- lasten puuhanurkka
- joulukorttikuvaus
Kuvauta oma joulukorttisi. Kuvaaja Minna
Kurki toimittaa kuvan sähköpostitse. Oma
tonttulakki mukaan.
Järjestäjät: Satasote ja Honkajoen kunta


HSU
Urheilukoulu Honkalassa 4-7-vuotiaille tiistaisin klo 18.
Ohjaajina Anne ja Marko Mieskonen.

HONKAHUKAT RY
Suuri kiitos 30-vuotisjuhliimme
osallistuneille! Kiitämme myös
kaikista muistamisista ja kiitos
juhlien järjestäjille!
Loppuvuonna tapahtuu:
-muistakaa maksaa jäsenmaksu ja merkkimaksu
-adventtikalentereita myynnissä, osta omasi
viimeistään joulumyyjäisistä
-joulumyyjäisissä perinteinen hedelmäpeli
ym.
-seikkailijat: yöretki Karvian Jokipirtille 2.3.12.
-tarpojat: Saippuaooppera Turussa 25.26.11.
-samoajat: yöretki Tampereelle 10.-11.12.
-johtajat: muistakaa ilmoittaa Sarille suoritetut merkit


MLL:N SATAKUNNAN PIIRI TIEDOTTAA
Hei nainen! Tässä mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä: tule mukaan maahanmuuttajanaisten ystävätoimintaan!
Toiminnassa on mukana naisia eri maista tämä ei siis koske vain turvapaikanhakijoita.
Jokainen ystäväsuhde aloitetaan yhteistapaamisella, jossa ovat läsnä MLL:n koordinaattori, suomea puhuva nainen ja maahanmuuttajanainen. Jatkossa ystäväparit
saavat itse päättää, missä ja milloin tapaavat. Tapaamisissa tärkeää on viettää rennosti yhdessä aikaa ja puhua suomea! Myös
lapset voivat olla mukana tapaamisissa, jos
lapsia on.
Toiminnan tavoitteena on tukea maahanmuuttajanaisten suomen kielen oppimista,

sosiaalisia verkostoja ja kotoutumista - ja
tietenkin tutustua puolin ja toisin.
Toimintaa on tällä hetkellä mm. Kankaanpäässä.
Honkajoella koulutus (5h) ystäväksi haluaville naisille on mahdollista järjestää, jos kiinnostuneita ilmaantuu!
Lisätietoa: satakunnanpiiri.mll.fi tai
puh. 050 307 4885

JYLLINSEUDUN KYLÄYHDISTYS TIEDOTTAA
Seuraava lauluilta Jyllinhovissa tammikuulla.
Olemme mukana Honkalan joulumyyjäisissä.
Arpapalkintoja voi tuoda aamusta myyjäisiin
tai ilmoittaa niiden hakemisesta Anne Lapikistolle.
Myös leivonnaiset ovat tervetulleita.


TOIVONTÄHTI RY
Palvelu- ja Lähetysyhdistys
Hongontie 2
Toimintakeskus avoinna ma – pe klo 10 – 15
Tervetuloa tutustumaan!
Marras-joulukuun tapahtumakalenteri
TOIVON TORSTAI tapahtumapäivät joka
torstaina klo 11 alkaen.
Klo 11–13 keittolounas, leipä, levite ja juoma.
Vapaaehtoinen maksu lähetystyön hyväksi.
Myytävänä kakkuja, piiraita ym. leivonnaisia.
Joululeivonnaiset myös meiltä lähetystyön
hyväksi. Arvontoja, palkintoina mm. neuleita
ja mattoja.
Kuntouttavaan työtoimintaan tarvitsemme
matonkuteiksi sopivia kankaita sekä kuteita.
Lankoja ja kutimia ym. neulomisvälineitä otetaan vastaan.
Puutyöpajamme on valmis, tarvitsemme sopivia työkaluja ja välineitä, materiaaleja kuten
lautatavaraa ja erilaista puutavaraa.

HONKAJOEN KOTISEUTUYHDISTYS RY
Kokous 22.11. klo 18.00 Pop Pankin kokoustiloissa. Tervetuloa!
Olemme mukana Honkalan joulumyyjäisissä
27.11.
Tervetuloa moikkaamaan!

VANHAINKODIN OMAISTENPÄIVÄ
Tervetuloa Honkajoen
vanhainkotiin
sunnuntaina
4.12.2016 klo14!
Vietetään mukava ohjelmallinen iltapäivä
yhdessä läheistenne seurassa. Ohjelmassa
puhetta, laulua, arvontaa ja kahvittelua.
Terveisin muistihoitajiksi opiskelevat
Laura Iltanen ja Aulikki Koskiniemi


Otamme vastaan talvivaatteita, kuten neuleita, sukkia, käsineitä Pärnuun vietäväksi. Erityisesti otamme vastaan pienten lasten vaatteita.
HYVÄN TEKEMINEN ON SYDÄMEN
ASIAMME.
Jos tarvitset apua pihasiivouksessa tai pikku
remonttihommassa, teemme talkoilla tai
pientä korvausta vastaan. Ota yhteyttä 0452772510
TOIVONTORI
Kirpputoritavaraa otetaan vastaan, erityisesti
vanhat peltirasiat, öljyastiat, keramiikkaa,
Arabiaa, lasitavaraa. Kirpputorin tuotolla tuetaan avustuskuljetusten kustannuksia.
Yhdistys vastaanottaa kaikenlaista vaatetavaraa humanitaariseen työhön vietäväksi
Baltiaan, Venäjän- Karjalaan ja Romaniaan.
Otamme myös vastaan astioita, huonekaluja
sekä työvälineitä.
Lisää tietoa: www.toivontähti.fi
Facebook
https://www.facebook.com/Toivontahtiry
Yhteystiedot: toivontahtiry@gmail.com
puh +358 45 2772510



MTK-Honkajoen yhdistys ry:n kirkkopyhää ja
sadonkorjuun kiitospäivää vietetään
sunnuntaina 20.11.2016.
Jumalanpalvelus Honkajoen kirkossa klo
10.00, jonka jälkeen kirkkokahvit
seurakuntakodilla.
Tervetuloa!

HONKAJOEN MAASEUTUNAISET RY
Vietämme pikkujoulua pe 9.12. Ravintola
Facessa Kankaanpäässä klo 18 lähtien.
Hinta 25€/hlö.
Lähdemme kimppakyydeillä ent. matkahuollon pihasta klo 17.30.
Muistathan pikkupaketin!
Ilm. viimeistään 28.11.
Kirstille 0503295728.

16.12. SEURAKUNNAN JOULUKUVAELMA
Perinteinen puurotarjoilumme
tilaisuus alkaa klo 10.00
Tervetuloa marttailemaan.
www.martat.fi

ELÄKELIITON HONKAJOEN
YHDISTYS RY
Su 27.11. JOULUMYYJÄISET klo 13.0016.00 Honkalassa. lemme mukana tutulla
paikalla. yynnissä käsin si ottu a vihto a,
leivonnaisia ym. a hyvät arpa aiset. yös
kahvia ja pullaa saatavissa.
Ke 30.11. PIIRIN PIKKUJOULUJUHLA klo
12.00-17.30 Yyterin Kylpylähotellissa. Puuroa, soppaa ja torttukahvit.
Rauhallista Joulun aikaa ja Onnellista
Uutta Vuotta!
Eläkeliiton Honkajoen yhdistys ry Hallitus


Tervetuloa!

HONKAJOEN
SEURAKUNTA

HONKAJOEN MARTTAYHDISTYS ry
24.11. NÄLKÄHISESSÄ PIKKUJOULU
ja syntymäpäivämuistamiset
Tiedustele ja ilmoittaudu 17.11.menn.
Virpille 0400653474
27.11. MYYJÄISET HONKALASSA
Osallistumme myyjäisiin
7.12. TERHOKERHOSSA
Leipomista lasten kanssa klo 17.30-20.
12.12. MAKKARANTEKOA
Ainon ja Liisan ohjauksessa
Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Marraskuu
ke 16.11. klo 13 KIVA KAHVIT srk-talo
to 17.11. klo 13 Lähetyskerho srk-talo
pe 18.11. klo 9.30 Perhekerho srk-talo
su 20.11. klo 11 Sadonkorjuun kiitos ja
kummikirkko; rakkauden ateria
ma 21. 11. klo 18 Diakoniamyyjäiset srktalossa
ti 22.11. klo 18.30 naistenpiiri srk-talo
to 24.11. kerhokuvaus päiväkerhossa,
klo 13 lähetyskerho srk-talo
pe 25.11. klo 9.30 Perhekerho, kuvaus,
klo 18 miestenpiiri Jyllissä
Adventti
su 27.11. klo 10 1. Adventin messu Aleksanderissa
ma 28.11. klo 18 Rippikoululaisten vanhempainilta

ti 29.11. klo 18 jouluaskartelu srk-talossa
to 1.12. klo 13 Lähetyskerho srk-talo
pe 2.12. klo 9.30 Perhekerho srk-talo
su 4.12. klo 10 2. Adventin sanapalvelus kirkossa ja 10-synttärit srk-talossa
ma 5.12. klo 16 RIPPIKOULU ALKAA srktalolla,
klo 19 joulukonsertti JOULUNTÄHTI kirkossa
ti 6.12. klo 10 itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus kirkossa ja juhla srk-talossa
to 8.12. klo 13 Lähetyskerho
pe 9.12. klo 9.30 Perhekerho srk-talo,
klo 18 miestenpiirin joulu Jyllissä
su 11.12. klo 15 Adventin enkelikirkko ja lasten kauneimmat joululaulut kirkossa
ma 12.12. klo 18 lähetyksen joulumyyjäiset
srk-talossa
ti 13.12. klo 18.30 naistenpiirin joulu
pe 16.12. klo 9.30 lasten joulukuvaelma ja
Marttojen tarjoama joulupuuro srk-talossa
pe 16.12. nuorten retki: Christmas Rock Party, Korjaamo Helsinki
su 18.12. 4: Adventti
klo 17 Rippikoulu srk-talo,
klo 19 Kauneimmat joululaulut kirkossa

Suosittu lasten tv-kasvo, muusikko Pekka
Laukkarinen kiertää jälleen trionsa kanssa
Joulun Tähti –kiertueella. Kiertue on Honkajoella 5.12. ja konsertti Aleksanderissa alkaa
klo 19.
Triossa soittaa Laukkarisen lisäksi kielisoitinspesialisti Matti Laitinen ja kosketinsoittaja
Leevi Helo.
Konsertti on koko perheelle suunnattu.
Iloisia konserttihetkiä tuttujen joululaulujen
äärellä. Laulut ovat sovitettu hyväntuulisesti
ja koskettavasti niin että niistä on iloa niin
lapsille kuin aikuisillekin.
VAPAA PÄÄSY, h elma 10€; tuotto Kirkon
Ulkomaanavun kautta Syyrian lapsille ja nuorille
Huomaa uudet aukioloajat:
Virasto ke klo 10-12
diakoniatoimisto ma klo 12-14

JOULU ALEKSANDERISSA
la 24.12. klo 15 JOULUAATON HARTAUS
hartaudet myös Honkakodossa ja Vanhainkodissa



su 25.12. Klo 8 JOULUAAMUN JUMALANPALVELUS
ma 26.12. klo 18 Tapanin iltamessu kappelilla

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY
TAMMIKUUN 17. PÄIVÄNÄ 2017

su 1.1. klo18 UUDENVUODEN iltakirkko klo
18 Aleksanderissa
pe 6.1. klo 18 LOPPIAINEN, joululaulut vielä
kerran, Jumalanpalvelus ja kahvit srk-talossa

Tiedotteeseen tulevat tekstit tulee toimittaa
kunnanvirastoon viimeistään maanantaina
9.1.2017.
Materiaalin voi lähettää myös sähköpostilla
osoitteella anne.vahaniemi@honkajoki.fi

su 8.1. klo 10 Messu Aleksanderissa
su 15.1. klo 10 Messu Aleksanderissa

HONKAJOEN PERUSPALVELUKESKUS

HONKAJOEN KUNNAN YHTEYSTIETOJA:

HUOM!
PERUSPALVELUKESKUS ON SULJETTU
26.12.2016 – 8.1.2017.
Nouda hoitotarvikkeet (esim. diabetes- ja
avannevälineet) sekä pyydä reseptien
uusimista hyvissä ajoin ennen joulusulkua (viimeistään edeltävällä viikolla).
Kotihoito toimii sulun aikana normaalisti.

Kunnanvirasto on avoinna maanantaista
perjantaihin kello 8.00–15.45.

Lääkärintie 12, 38950 Honkajoki
Avoinna: ma-to klo 8-16, pe klo 8-14
Lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotot sekä laboratorionäytteenotto
ajanvaraus 02 577 3600
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
puhelinaika ma-pe klo 9-11, 044 577 5211
Vastaanotto ilman ajanvarausta pe klo 9-11.
Muina aikoina vastaanotto vain ajanvarauksella.
Kotihoito 040 652 4231, 044 577 5242
(myös ateriapalvelu)

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

