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KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSIÄ
13.6.2014
Kunnanvaltuusto päätti 13.6.2014 § 22 hyväksyä Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnan välisen sopimuksen talousveden
toimittamisesta Kankaanpäästä Honkajoelle.
Lisäksi kunnanvaltuusto päätti myöntää
35.000 €:n suuruisen lisämäärärahan vesihuoltolaitoksen investointiosaan, jolla toteutetaan sopimukseen perustuvan vesijohtolinjan käyttöönoton edellyttämät investoinnit.
Lisämääräraha katetaan Hongon lämpölaitoksen laajennusmäärärahalla -20.000 € ja
Hongon lämpölaitoksen lämpöverkon myyntitulolla +15.000 €.
Kunnanvaltuusto hyväksyi 13.6.2014 § 25
vuoden 2013 tilinpäätös- ja toimintakertomuksen.

KUNNAN TALOUSTILANNE
Vuoden 2013 tilipäätös oli alijäämäinen
135.421 € ja vuonna 2012 43.066 €. Tilinpäätöksen mukaan kertynyt alijäämä oli
1.833.056,46 € eli 1.007,73 €/asukas (ylitys
14.833,87 €.) Vuoden 2013 alijäämä aiheutui
vesihuoltolaitoksen tuloksen pienentymisestä
115.000 €, joka johtui tulorahoituksen jaksottumisesta 9 kuukaudelle alv-järjestelmän
muutoksen seurauksena sekä menojen
30.000 €:n suuruisesta ylityksestä. Toinen
syy oli PoSa:n vuoden 2009 alijäämän
(74.500 €) kattaminen. Kolmantena tekijänä
alijäämän syntyyn oli hankerahoituksen kirjaamiskäytäntö, jonka mukaan tulo kirjattiin
rahoitusosaan, jolloin se ei vaikuttanut tilikauden tulokseen.

Kunnan alijäämäiseen kehitykseen on johtanut ennen muuta valtionosuuksien leikkaukset ja kunnallisveron tuloveropohjaan tehdyt
leikkaukset. Tällä vuosikymmenellä päätetyt
ja toteutetut valtionosuusleikkaukset merkitsevät, että Honkajoen kunta on menettänyt
valtionosuustuloja 340.752 € eli 186
€/asukas. Ensi vuoden alussa voimaan tuleva uusi valtionosuusjärjestelmä kattaa kuntien peruspalvelumenoista enää vain 25 %:a.
Kyse ei ole ns. leikkauksesta, vaan kyse on
pysyvästä rahoitusosuudesta kuntien peruspalvelumenoihin. Kunnat ovat 90-luvulla
saaneet valtionosuutta peruspalvelumenoihin
enimmillään 60 %. Osuus on leikkausten
johdosta laskenut, ollen tämän vuosikymmenen alussa n. 42 %. Kyse on merkittävästä
muutoksesta. Honkajoen kunnan peruspalvelumenot olivat vuonna 2013 n. 10,7 milj. euroa.
Kunnan saama tulo- ja ansioverotulojen kasvu on ollut viimeisen 3 vuoden aikana yli
3 %. Kunnan verokertymän kasvu ei ole riittänyt kattamaan peruspalvelumenojen kasvua ja toisaalta valtionosuustulojen leikkauksia. Sote-menojen kasvu vuodesta 2009 vuoteen 2013 on ollut 1,1 milj. € eli 19,3 %. Koulutuspalvelumenojen kasvu on ollut 22.481 €
eli 1,0 %. Käyttömenojen kasvu on ollut hallitsematonta sote-palveluita tuottavissa kuntayhtymissä. Sote-menojen kasvua ovat toisaalta lisänneet uudet tehtävät ja velvoitteet.
Kunnan tuloveroprosentti on tällä hetkellä
21,25 %, mutta todellinen eli efektiivinen veroaste on vuoden 2012 verotuksessa ollut
13,4 %. Kunnallisverosta tehtävien vähennysten osuus on Honkajoen osalta 30,7 % (v.
2012).
Kunnan rahoitusasemaa ovat heikentäneet
myös toteutetut suuret peruspalveluinves-

 lastenneuvola (alle 1-vuotiaat lapset)
 ala- ja yläkoulu
puh. 044-5773601
puhelinaika ma-to klo 11.30 – 12.30,
perjantaisin yhteys Kankaanpään neuvolaan
p. 044-577 3238
Terveydenhoitaja Kristiina Järvenranta hoitaa
Honkajoella seuraavat vastaanotot:
 lastenneuvola (1-6-vuotiaat lapset)
 lukio
puh. 044-5773289
puhelinaika ma-pe klo 11.30 -12.30
Yhteistyöterveisin, Marika ja Kristiina

HONKAJOEN PERUSPALVELUKESKUS
Lääkärintie 12, Honkajoki
puh 02-577 3600
Honkajoen peruspalvelukeskuksella on työnkehittämisen iltapäivä PERJANTAINA
12.9.2014.
SULJEMME POIKKEUKSELLISESTI KLO
11.00.

HSU / HIIHTO
Hiihtokoulu lapsille keskiviikkoisin Honkalanmäellä klo 18.30-19.30. Mukaan sauvat ja
päälle säänmukainen ulkoliikuntavaatetus.
Syksyn mittaan tulossa myös muutama yhteiskuljetus Jämin hiihtoputkeen sekä leiripäivä Jämillä su 12.10. Seuraa tiedottamista
osoitteessa:
www.honkajoenseudunurheilijat.fi

PARTIOLIPPUKUNTA HONKAHUKAT
Honkahukkien kokoontumisajat:
Sudenpennut (7-9 v.) ma klo 18-19 Seera
Mukkala ja Jenni Rautio,
Seikkailijat (10-12 v.) ti klo 18-19.15 Sari
Majakangas, Minna Karanka-Haunia ja Erkki
Saloharju,
Tarpojat (13-15 v.) ti klo 15-16.30, Elina Myllymäki ja Maria Santaharju.
Samoajien (15-17 v.) kokoontumiset sovitaan Niina Ala-Kantin kanssa.
Muita tapahtumia: johtajille koulutusta Lippukuntapäivässä 28.9.14 Turun seudulla, lisätietoa tulossa Niinalta, puh. 040 706 1580.
Syysretki sudareille ja seikkailijoille tulossa
lokakuussa, alustavasti 18-19.10. Lupausjuhla pe 31.10. partiokololla ja Honkahukkien
vuosikokous sen jälkeen.

HONKAJOEN MAATALOUSNAISET RY
NAUTI RUSKAN LUMOSTA!
Metsästä voimaa -kampanjan hyvinvointiretki
Lauhanvuoren kansallispuistoon ti 23.9. alkaen n. klo 10.30.
Retki alkaa Lauhansarvesta, jossa juomme
kahvit. Lauhanvuorella teemme kävelyretken,
minkä jälkeen suuntaamme Marian Luontoaterioille Nälkähiseen.
Matkanjohtajana Leena Ylikännö. Järjestää
Länsi-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset.
Tied. ja ilm. viimeistään 11.9. Kirstille p.
0503295728 tai Marjatalle p. 0505438309




HONKAJOEN MARTTAYHDISTYS ry
21.9. SYYSRETKI KUNINKAANLÄHTEELLÄ
Lähtö matkahuollosta klo 12.00
5.10. PIIRIN SYYSSUNNUNTAI Harjavallassa
Tiedustele ja ilm. lähdöstäsi
p. 0400 594824

15.10. MARTTAILTA
POP Pankilla klo 18.00

ketta toteuttavat Pyhäjärvi-instituutti ja Satafood Kehittämisyhdistys ry.

KAIKKI TILAISUUDET OVAT KAIKILLE
AVOIMIA, TULE TUTUSTUMAAN JA INNOSTU MARTTAILEMISESTA.
www.martat.fi

Lisätietoja ja neuvontakäyntien tilaukset:
Hanna Hällfors, Satafood Kehittämisyhdistys ry, puh. 050 382 5105,
sähköposti: hanna.hallfors@satafood.net
Henna Ryömä, Pyhäjärvi-instituutti, puh.
0440 344 058, sähköposti: henna.ryoma@pji.fi


SPR HONKAJOEN OSASTO TIEDOTTAA
NÄLKÄPÄIVÄ LIMPPUJEN myynti K-kaupan
edessä LA 20.9.14 alk. klo 8.00.

HONKAJOEN KOTISEUTUYHDISTYS RY
Syyskokous keskiviikkona 8.10.2014
pop-pankin kokoustiloissa klo 19.00.
Johtokunta kokoontuu jo klo 18.30.
- sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat
- kahvitarjoilu
Tervetuloa!

KIINTEISTÖKOHTAISTA JÄTEVESINEUVONTAA TARJOLLA
Jätevesineuvontaa Satakunnassa III (JÄNES III) -hanke tarjoaa viemäröimättömille
alueille kiinteistökohtaista, ilmaista ja puolueetonta neuvontaa jätevesien käsittelystä. Neuvontakäynnillä arvioidaan yhdessä
kiinteistönomistajan kanssa jätevesijärjestelmän kunnostuksen tarvetta sekä kunnostustoimien vaihtoehtoja. Lisäksi annetaan tietoa siitä mihin toimiin seuraavaksi
kannattaa ryhtyä. Hankkeen tavoitteena on
tuoda oikeaa ja puolueetonta tietoa kiinteistöille, jotta vältytään virheinvestoinneilta ja saadaan kunnostustoimet liikkeelle.
Jätevesijärjestelmien tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset 15.3.2016 mennessä.
Neuvontaa tarjotaan vakituisille ja vapaaajan kiinteistöille. Uudisrakentaminen ei
kuulu neuvonnan piiriin. Neuvontaa rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus ympäristöministeriön budjetoimalla rahalla. Han-


ELÄKELIITON HONKAJOEN YHDISTYKSEN TIEDOTTEET
Varttuneille ohjattu jumppa Honkalassa
alkanut keskiviikkoisin klo:15.00-15.45
Ohjattu vesijumppa Kankaanpään
uimahallilla perjantaisin klo:13.00-13.45
kimppakyydein.
OMAT KIEMURAISET-KEMUT
perjantaina 10.10.2014 klo 13.00
Isojoen Toukolassa
Keittolounas, täytekakkukahvit, arpajaiset,
sketsejä ja tietysti tanssia päälle
haitarimusiikin tahdissa.
Koko paketti 15 €
KAAMOSRISTEILY 28-29.10.14, lähtö klo
15.00 matkahuollosta
Turku-Tukholma-Turku
Hinta 50 €, sisältää aamiaisen ja 2 hengen
hytin.
Tervetuloa!
Hallitus
Marketta Luomanmäki on matkavastaava
p. 050-5953654
marketta.luomanmaki@gmail.com ja
Riitta-Liisa Kustila p. 0400 854040
riitta-liisa.kustila@kolumbus.fi

