KUNTATIEDOTE SYYSKUU 2016
Honkajoen kunta
Porhontie 5, 38950 Honkajoki

Posti Group Oyj
Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin
talouksiin Honkajoella

===========================================================================
KUNNANJOHTAJAN KATSAUS
yli 200! Toimivien yritysten määrä on noussut
neljässä vuodessa yli 20 % (+39 yritystä). KasKunnan talouskatsaus
vuhakuisuutta löytyy, siksi en voi tässä yhteydesKunnan talouden tasapainottamiseen liittyen
sä olla vinkkaamatta seuraavista pienten ja suurkunnassa on tehty töitä jo useamman vuoden.
ten yritysten kehittämiseen liittyvistä mahdolliToimintaa on tehostettu, yhteistyötä on lisätty ja
suuksista.
omaisuuttakin on realisoitu. Säästötoimenpiteet
ovat ulottuneet myös kuntalaisille palveluja tuotGROW INTERNATIONAL valmennuskoulutus
tavaan henkilöstöön.
yrittäjille, johtajille ja muille yritystoiminnan kehitSäästöliekillä jatketaan tämäkin vuosi. Kunnan
tämisestä vastaaville henkilöille, jotka jo tekevät
taseessa olevan alijäämän vähentämiseksi toivientiä tai tähtäävät kansainväliseen kasvuun.
mintavuoden aikana tavoitellaan vielä 200.000
Kansainvälistymiseen tähdätään suunnitelmallieuron lisäsäästöjä valtuuston hyväksymään talosesti yhdessä asiantuntijoiden ja muiden yrittäjien
usarvioon. Siinä yhteydessä mm. vesi- ja jätekanssa, verkostoidutaan ja opitaan välttämään
maksuja on korotettu, pieniä ja suuria hankintoja
aloittelijan virheet. Oppisopimuskoulutuksena
itse valmennus on maksuton ja siitä voi saada
on lykätty ja henkilökuntakin kantaa kortensa
kekoon vapaaehtoisten talkoovapaiden myötä.
tutkinnon esim. Yritysjohtamisen erikoisammattiKunnan talousarvion toteutuminen puolen vuotutkinto (YJET) tai Johtamisen erikoisammattitutden tarkastelujaksolla (1.1.-30.6.2016) osoittaa
kinto (JET), joiden tutkintomaksu 58€. Lisätiedot:
vuosikatteen olevan + 217.614 euroa ja tilikauWinnowa / Jaana Hiltunen p. 050 566 0888.
den tuloksen + 46.739 euroa. Verotulojen ja valKUITU KÄYTTÖÖN –hankkeen yleisötilaisuus
tionosuuden kokonaiskertymässä (+0,4 %) ei ole
Honkajoen kunnantalolla 28.9. klo 18.30. Hanktapahtunut merkittävää muutosta viime vuoden
keen esittely, keskustelua ja lisätietoa digitalivastaavaan aikaan verrattuna. Verokertymän
saation mahdollisuuksista alueen asukkaiden
osalta mainittakoon kuitenkin, että yhteisöveroasumista ja yritystoimintaa helpottavista ratkaituotto on vuoden ensimmäisellä puoliskolla lassuista.
kenut 56.000 euroa viime vuoden vastaavaan
verrattuna, mutta kunnallisverotuotto on noussut
Ulla Norrbo
76.000 euroa.
vt. kunnanjohtaja
Positiivista on, että Honkajoella kuuluu rakentamisen ja kehittämisen ääniä ja että säästötoi
menpiteistä huolimatta kunnan henkilökunta on
VEROTTAJALLE TEHTÄVÄT RAKENTAmotivoitunut työhönsä ja pyrkii jatkossakin yhMISILMOITUKSET – HENKILÖASIAKKAAT /
dessä päättäjien kanssa tuottamaan ja turvaaKOTITALOUDET
maan kuntalaisille monenlaisia palveluja.
Kunta ja yritystoiminta
Yhteistyötä on tiivistetty kunnan ja yrittäjien välillä
mm. säännöllisten yhteistapaamisten merkeissä.
Tiedon kulkua puolin ja toisin on lisätty ja yhteisesti tärkeiksi koettuja kehittämiskohteita on löydetty esim. liikenne- ja tietoliikenneverkoston ja
kunnan imagon ja elinvoimaisuuden kehittämisessä.
Kunta pyrkii omalta osaltaan myös tukemaan
yritystoimintaa. Yrityksille ja yrittäjiksi aikoville
suunnatuista palveluista kerrotaan lisää kunnan
kotisivuilla (elinkeinopalvelut). Yritysten lukumäärä on viime vuosina ollut reilussa kasvussa ja
viime vuoden lopulla honkajokisia yrityksiä oli jo

Kotitalouksien on ollut 1.7.2014 alkaen ilmoitettava verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan
rakennusluvan (ei toimenpideluvan tai toimenpideilmoituksen) alaisista töistä. Tiedot on annettava verottajalle ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan
käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta,
täytyy tiedot siinäkin tapauksessa antaa verottajalle ennen käyttöönottokatselmusta.
Hartiapankkirakentamisena tai talkootyönä tehtyä
osuutta ei tarvitse ilmoittaa.
Jos rakennustyö on tehty kokonaan hartiapankkirakentamisena tai talkootyönä, ilmoita rakennuskohteen tiedot ja tieto siitä, ettei maksettuja suori-

tuksia ole. Talkootyöntekijöiden nimiä ei tarvitse
ilmoittaa.
Kun olet ilmoittanut tiedot, saat Verohallinnolta
todistuksen tietojen toimittamisesta. Ilmoita tiedot
hyvissä ajoin, jotta ehdit saada todistuksen ennen tilattua katselmusta.
Mikäli todistusta ei ole käytettävissä lopputarkastuksen tai käyttöönottotarkastuksen yhteydessä,
tarkastukset voidaan kuitenkin suorittaa, mutta
todistuksen puuttumisesta lähetetään ilmoitus, ja
verottaja ottaa yhteyttä rakentajaan erikseen.
Ilmoitus tehdään joko Suomi.fi –palvelussa verkkolomakkeella tai tulostettavalla paperilomakkeella.
Rakennustoimisto

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
NUORISOTILAT
Toivotan taas kaikki nuoret lämpimästi tervetulleeksi Nuokkarille!
Nuokkari avoinna maanantaina ja keskiviikkona klo 16-20, perjantaina nuorisokahvila klo
18-22. Muina aikoina tilanteen mukaan. Ohjaaja
on aina paikalla, kun nuorisotilat ovat auki.
Voit pelata biljardia, ilmakiekkoa, pöytätennistä,
PS3:sta, lautapelejä tai ommella, askarrella tai
sitten vaan kuunnella musiikkia ja katsoa telkkaria, jos siltä tuntuu. Läksytkin voit tehdä täällä.
Halutessanne järjestetään teemailtoja.
Muistakaa, että olen täällä teitä varten, voitte tulla
aina jutustelemaan.
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN!!!
Terveisin Minna

SÄHLY 13-17v. POJAT JA TYTÖT
Honkalassa maanantaisin klo 14.00-15.00
Unohtakaa hetkeksi puhelimet ja muut koneet ja
tulkaa hakemaan hiki pintaan!
Vetäjänä: Minna Kurki

SÄHLY 3.-6.lk TYTÖT JA POJAT
Honkalassa maanantaisin klo 16.00-17.15
Aloitetaan taas tunnetusti mahtavalla sykkeellä
uusi kausi!
Kaikki mukaan liikkumaan ja pitämään hauskaa
hyvässä seurassa!!
Vetäjinä: Minna Kurki ja Veeti Lemmetti (sekä
Kevin Jürman)


SÄHLY 1.-2.lk TYTÖT JA POJAT
Honkalassa keskiviikkoisin klo 16.00-17.00
Loistava kuntoilulaji, kaikki joukolla mukaan liikkumaan, yhdessä on hauskempaa!!
Vetäjinä: Minna Kurki & nuoret

3.-6.lk TYTTÖJEN HULVATON HARRASTEKERHO
Honkalassa maanantaisin klo 14.30-15.45
Pelataan, tanssitaan, askarrellaan, leivotaan,
keskustellaan ja ihan mitä vaan!
Tule nauttimaan liikunnan ja tekemisen ilosta
sekä hyvästä seurasta!
Vetäjinä: Anni Koskiniemi ja Minna Kurki

IKÄIHMISTEN TOIMINTAKERHO
Honkalassa perjantaisin klo 15.00-16.30 (16.9
alkaen)
Kerhon suosion vuoksi nuoriso-ja vapaaajanohjaajaopiskelija Salla Lehmijoki
jatkaa ikäihmisten toimintakerhoa vielä syksyllä (
Minna Kurki apunaan).
Kerhossa on monipuolista toimintaa, pelejä, leikkejä, visailuja, yhteislaulua ym. mukavaa.
Tule avoimin mielin mukaan. Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita!
Lisätietoja: Salla Lehmijoki p.040-4165603, Minna Kurki p.0405203705

1201401SUOMEN KIELEN ALKEISKURSSI
Lukio/yhteiskoulu pe 17.30-19.00
Nikolay Karpov 9.9.-2.12.2016
10.3.-19.5.2017
Kurssimaksu 32 € Oppitunteja 24 / 20
Suomen kielen opiskelu jatkuu Honkajoella. Opetuskielenä käytetään venäjää. Oppimateriaali ja
kokoontumiset sovitaan kurssin alussa.

HONKALAN SALIVUOROT
Honkalan salivuorojen varaukset ovat tämän tiedotteen lopussa olevassa liitteessä. Salivuorojen
toimintakausi on syyskuu-toukokuu.
Muutokset mahdollisia.

YHTEISLAULUA JYLLINHOVISSA
Keskiviikkona 19.10.2016 klo 19.00 alkaen vietetään lauluiltaa Jyllissä. Iltoja jatketaan kerran
kuukaudessa niin kauan, kuin innokkaita laulajia
riittää. Sovitaan seuraava kerta aina edellisellä
kerralla.
Jyllin seudun kyläyhdistys tarjoaa pullakahvit.

NUORTEN LEIRI JYLLISSÄ
Perjantai 21.10.2016 klo 17.00 - Sunnuntai
23.10.2016 klo 15.00
Nuorten toiveesta vapaa-aikatoimi järjestää 1316-vuotiaille leirin Jyllin leirikeskuksessa.
Leirillä on monipuolista ohjelmaa, leikkimielistä
kisailua, lentopalloa, futista, kädentaitoja, keskustelua ym. mukavaa yhdessäoloa.
Leirimaksu on 25€ / osallistuja ja sisältää täyden
ylläpidon leirin aikana. Leirimaksu peritään leirin
alussa.
Leireille otetaan rajoitetusti osallistujia. Paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset: Minna Kurki
p. 040-5203705 7.10.2016 mennessä

UINTIREISSU
Syyslomaviikolla tiistaina 25.10.2016
Porin keskustan uimahalliin.
Lähtö Grillibaarin edestä klo 10 ja paluu samaan paikkaan n. klo 15
Uimalippujen hinnat: Aikuiset 5,80 €, 4-17v,
eläkeläiset ja opiskelijat 3,20 € .
Alle 9-vuotiaalla tulee olla huoltaja mukana. Kunnan puolesta valvoja mukana. Uintiaika on 2 tuntia, jonka jälkeen jokainen voi omakustanteisesti
syödä ennalta sovitussa paikassa.
Vapaa-aikatoimi maksaa matkan.
Ilmoittautumiset: Minna Kurki
p.040-5203705 (tekstiviestillä) tai
minna.kurki@honkajoki.fi ti 11.10. mennessä.

STIPENDIT
Kunta jakaa tänäkin vuonna ansioituneille nuorille
(alle 29 v) stipendejä. Kerään taas ehdokaslistaa,
josta sivistyslautakunta valitsee stipendien saajat. Kerro minulle nuoresta, joka on menestynyt
urheilun, musiikin, kädentaitojen, kirjoittamisen
tms. saralla. Kirjalliset viestit huomioidaan ja niissä tulee näkyä ehdokkaan nimi, laji ja menestys.
Laita viestisi joko p. 040 5203705 tai
minna.kurki@honkajoki.fi

JOULUMYYJÄISET JA JOULUNAVAUS
Honkalaa tarjotaan jälleen yhdistyksille, seuroille,
yrityksille ja muille kiinnostuneille joulumyyjäispaikaksi sunnuntaina 27.11.2016 klo 13.0016.00.
Samana päivänä on myös yrittäjien joulunavaus Honkalassa alkaen klo 15.00, joten samalla
reissulla voi osallistua molempiin tapahtumiin.
Myyntipöytä on ilmainen kaikille myyjäisiin tuotteitaan tuoville. Varaamme paikalle myyntipöydät, muun rekvisiitan huolehtivat myyjät. Ota pi-

kaisesti yhteyttä ja varaa paikkasi ajoissa!
Honkalan kahviossa totuttuun tapaan myös oppilaiden pitämä puffetti.
Marraskuun kuntatiedotteessa tarkempi ohjelma.
Myyntipöytävaraukset ja lisätietoja:
Minna Kurki p. 040-5203705 tai
minna.kurki@honkajoki.fi pe 28.10. mennessä.

HAASTEPYÖRÄILYARVONNOISSA VOITTANEET
T-paitoja, sukkia ja tuubihuiveja arvonnoissa
voittaneet: Forma Simo, Heinola Elli, Huhtala
Leo, Jokinen Erkki, Kalliosalo Seppo, Kamppikoski Kirsti, Kenola Leena, Kivilammi Jaana, Kivistö Erkki, Kulmala Aune, Kyheröinen Katja,
Lahti Arja, Malmi Seppo, Mukkala Ossi, Myllyaho
Ritva, Mäkinen Leila, Mäkinen Sini, Paloviita
Kirsti, Paloviita Terhi, Saarinen Hilkka, Seppälä
Milla, Törmä Kalevi, Uusitalo Merja, Vainionpää
Mervi, Veneranta Väinö, Vuori Terttu, Vähäsantanen Hanna, Ylikoski Rami ja Ylilammi Susanna.
Mansikka-amppelin voitti Myllyaho Ritva. Lisäksi
on arvottu kahvipaketteja.
Pyöräilykypärän voitti Saloharju Annika.
Voittajat ovat saaneet palkintonsa.

KIRJASTON TIEDOTTEET
Satutunti pe 9.9., 7.10., 4.11. ja 2.12. klo 9.30.
Alle kouluikäisille. Kesto n. 30 min. Vapaa pääsy.
Tervetuloa!
Kirjailijavieraana dekkarikirjailija HELEENA
LÖNNROTH ti 20.9. klo 18. Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Tervetuloa tutustumaan sanomalehtipalvelu
ePressiin pe 21.10. klo 10 ja 13 (samansisältöiset tilaisuudet). Postin jakeluaikojen muutokset
eivät vaikuta sanomalehtien digitaalisiin näköispainoksiin, jotka ovat käytettävissäsi aina kirjaston aukioloaikoina. Helppokäyttöinen ePress sisältää lähes 200 kotimaisen sanomalehden näköisversion. Vapaa pääsy. Voit ottaa oman älylaitteen, esim. tabletin mukaan!
Avoinna:
Ma 13 – 19
Ti 13 – 16
Ke suljettu
To 13 – 19
Pe 10 – 16
Pe 4.11. pyhäinpäivän aattona klo 10 – 15.
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

VAPAAT ASUNNOT
Vuokrataloyhtiö
Turkkilantie 1 as 7
3h+k+s, 75 m2, 631,80 €/kk. Vuokraan sisältyy
lämpö, vesimaksu 12 €/henk/kk.
Sepäntie 3 C
2h+k, 60 m2, 416,21 €/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

PSSV Palvelut Oy:llä on käynnissä Kuitu käyttöön -hanke, joka toimii kaikkien PohjoisSatakuntaan rakennettujen valokuituverkkojen
alueella, ja joka tähtää kuituverkon ja digitaalisten palveluiden parempaan hyödyntämiseen.
Hankkeen puitteissa, yhteistyössä Sunetin
(Suupohjan Seutuverkko Oy) kanssa alueen
asukkaille ja toimijoille esitellään valokuituverkon
hyötyjä, sekä jaetaan tietoa palveluista, joiden
avulla helpotetaan alueella asumista ja toimimista.
Tilaisuudessa esitellään asumista ja yritystoimintaa helpottavia digitaalisia palveluita ja ratkaisuja,
kerrotaan yleisesti digitalisaatiosta sekä keskustellaan aiheen herättämistä kysymyksistä.
Lisätietoja:
PSSV Palvelut Oy, Teppo Niinisalo
+358 400 123002, teppo.niinisalo@pssv.fi

SPR HONKAJOEN OSASTO TIEDOTTAA

Honkajoen kunta
Puistotie 5 as 6
4 h+kk+s, 90,5 m2, 597,30 €/kk. Vuokraan sisältyy lämpö.

NÄLKÄPÄIVÄ LIPPUJEN MYYNTI
Honkajoella K-kaupan edessä lauantaina 17.9
klo 8.00 - 14.00

Honkamäki, Linnikantie 10 as 3
1 h+kk, 51,7 m2, 320,54 €/kk. Vuokraan sisältyy
lämpö ja vesimaksu.





Palvelu- ja Lähetysyhdistys
Hongontie 2
Toimintakeskus avoinna ma – pe klo 10 – 15
Tervetuloa tutustumaan!

HONKAHUKAT 30-V.
Partiolippukunta Honkahukat ry
toivottaa nykyiset ja entiset
jäsenet sekä ystävät ja yhteistyökumppanit
vuosien varrelta tervetulleeksi juhlimaan lippukunnan 30-vuotista partiotaivalta su 16.10.2016
klo 14.00 alkaen. Aloitamme juhlan Honkajoen
kirkossa, jossa myös lupauksenanto ja jatkamme
kahvien ja ohjelman parissa monitoimitalo Honkalassa, Honkalantie 1. Ilmoitathan tulostasi viimeistään 2.10. osoitteeseen honkahukat@gmail.com. Ilmoitathan samalla mahdolliset
ruoka-aineallergiasi. Lämpimästi tervetuloa!

PSSV PALVELUT OY:N JA SUUPOHJAN
SEUTUVERKON AVOIN YLEISÖTILAISUUS
Kunnanvirastossa keskiviikkona 28.9.2016 klo
18.30-20.30
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille asiasta
kiinnostuneille. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

TOIVONTÄHTI RY

SYYSKUUN TAPAHTUMAKALENTERI
Kirpputorin tyhjennysmyynti, nyt kannattaa tulla
katsomaan mm. paljon pienten lasten vaatteita
sekä leluja, huonekaluja, mattoja ym. opiskelijoille sopivaa, polkupyöriä, ajanvietepelejä sekä
paljon kirjoja! Tervetuloa tekemään löytöjä!
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.
HYVÄN TEKEMINEN ON SYDÄMEN ASIAMME.
Jos tarvitset apua pihasiivouksessa tai pikku remonttihommassa, teemme talkoilla tai pientä
korvausta vastaan. Ota yhteyttä 045-2772510
TOIVONTORI
Kirpputori tavaraa otetaan vastaan, erityisesti
vanhat peltirasiat, öljyastiat, keramiikkaa, Arabi-

aa, 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


HONKAJOEN MARTTAYHDISTYS ry
29.9. KÄSSÄILTA
POP-Pankilla klo 16-20.
Teemme saunalakin, esim. vanhasta froteepyyhkeestä, jatkamme virkkauksia, kori, matto, patalappu ym.
2.10. SYYSSUNNUNTAI, Luvialla
Klo 10 Jumalanpalvelus Luvian kirkossa,
klo 12 ruokailu ja juhla koulukeskuksessa
13.10. Menemme TAITOKESKUKSEEN
KANKAANPÄÄHÄN, klo 17 - 20
19.10. TAITOKESKUKSEEN klo 18 - 21
Voit tehdä valintasi mukaisen askartelun,
tarjolla monenlaista tekemistä.
Valitse itsellesi sopiva ilta, paikkoja rajoitetusti.
Ilm. 3.10. mennessä Ainolle p.050 3680 748.
Marttaillat jatkossa kuukauden toisena
torstai-iltana POP Pankilla. Muutoksista
ilmoitetaan Kpään Seudussa.
(13.10. Taitokeskuksessa)
Tervetuloa marttailemaan.
www.martat.fi

ELÄKELIITON HONKAJOEN
YHDISTYS RY
Ikäihmisten kuntojumppa torstaisin klo 16.1517.00 Honkalassa, vetäjä Sari Heinola.
Vesijumppa perjantaisin klo 13.00-13.45 Kankaanpään uimahallilla, kimppakyydein.
Kuntosalin vuosikortti eläkeläiskortilla 5 € ja
poletti 5 €. Markku Rauhala tekee päätöksen
alennuksen myöntämisestä ja poletin luovuttami-

sesta. Sen jälkeen poletteja saa ostaa kunnanvirastosta.
Tiedustelut liikuntavastaava Toini Päivönsalo
puh. 0400 268172
Su 25.9. klo 10 PIIRIN KIRKKOPYHÄ Merikarvian kirkossa. Jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntatalolla kirkkokahvit.
Ma 24.10. PIIRIN SYYSKOKOUS Punkalaitumen
seurakuntatalolla. Valtakirjojen tarkastus klo
10.00 ja kokous alkaa klo 11.00.
1.-2.11. KAAMOSRISTEILY Turku-Tukholma
Baltic Princess-laivalla. Hinta A2-hytissä 60,00
€/hlö ja B2-hytissä 55,00 €/hlö, sis. kuljetuksen,
hytin ja aamiaisen. Pikaiset ilmoittautumiset ja
tiedustelut Olavi puh. 040 535 1725 tai Sirkka
puh. 040 768 3572.
5.11. PYHÄINPÄIVÄNÄ Eläkeliiton kirkkopyhä.
www.satakunta.elakeliitto.fi/yhdistykset/honkajoki


HONKAJOEN
SEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset sunnuntaisin Aleksanderissa (ellei toisin mainita)
18.9. Messu klo 14
25.9. Messu klo 10, Seppo Salonen
2.10. Mikkelinpäivän perhekirkko klo 11 srktalossa
9.10. iltamessu klo 18
16.10. sanapalvelus klo 14, Honka Hukat 30vuotta, Karvian soittokunta
23.10. Messu klo 10, Ekumeeninen vastuuviikko
alkaa
30.10. Messu klo 10
lauantai 5.11. Pyhäinpäivä
Muistomessu klo 10, sytytetään vuoden aikana
haudanlepoon päässeille kynttilät
6.11. iltamessu klo 18 kappelilla
13.11. iltamessu klo 18
20.11. kummikirkko klo 11
Muuta toimintaa
to 15.9. klo 18. Lähetysilta Mäkipirtillä yhdessä
Karvian seurakunnan kanssa. Lähtö srk-talolta
klo 17.30
ke 21.9. klo 18.30 DIAKONIA INC. – tule suunnittelemaan syksyn diakoniaa kahvikupin ääressä

Tiistai klo 18.30 parittomalla viikolla naistenpiiri
srk-talolla: 13.9., 27.9., 11.10., 25.10.,
Keskiviikko klo 13 parillinen viikko KIVA KAHVI
srk-talo: 5.10., 19.10.,
Torstai klo 13 Lähetyskerho srk-talolla. Ei 27.10.
Perjantai klo 9.30 Perhekerho srk-talossa
perjantai klo 18 parittomalla viikolla Miestenpiiri
Jyllinhovissa: 16.9., 30.9. (Uusipaholuomalla),
14.10., 28.10., 11.11.
Päiväkerhot alkavat viikolla 37
NUORET
K-15 Maanantaisin klo 18 srk-talolla parittomilla
viikoilla alkaen 26.9.
Jatkoripari 16.-17.9.
ENNAKKOTIETOA joulun odotukseen
Jouluaskartelua srk-talolla ti 29.11. klo 18
Joulukonsertti Aleksanderissa ma 5.11. klo 19.
JOULUN TÄHTI Pekka Laukkarinen trio
Seurakuntatalon joulumyyjäiset ma 12.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut 18.12. klo 19

HONKAJOEN PERUSPALVELUKESKUS
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 to-pe klo 9-11.
Muina aikoina vastaanotto vain ajanvarauksella.

HONKAJOEN KUNNAN YHTEYSTIETOJA:
Kunnanvirasto on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8.00–15.45.
Neuvonta
 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
 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 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

Kotihoito
044 577 3610, 040 652 4231
Ateriapalvelu 044 577 5242

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY
MARRASKUUN 15. PÄIVÄNÄ 2016

HUOM!
PERUSPALVELUKESKUS SULJETAAN
PE 16.9.2016 POIKKEUKSELLISESTI
KLO 11:30 KEHITTÄMISILTAPÄIVÄN
VUOKSI

Tiedotteeseen tulevat tekstit tulee toimittaa
kunnanvirastoon viimeistään maanantaina
7.11.2016.
Materiaalin voi lähettää myös sähköpostilla
osoitteella anne.vahaniemi@honkajoki.fi

