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VAPAAT ASUNNOT
Kiinteistöyhtiö Honkajoen Vuokratalot Oy
Peurapolku 12
2h+tk+s, 54 m2, vuokra 550,80 €/kk. Vuokraan sisältyy lämpö ja autokatospaikka.
2 h+k+s, 62 m2, vuokra 632,40 €. Vuokraan
sisältyy lämpö. Vesimaksu kulutuksen mukaan.
Manunpolku B 2
2 h+tk+s, 61 m2, vuokra 507,20 €/kk. Vuokraan sisältyy lämpö.
Honkajoen vanhustentaloyhdistys
Lääkärintie 5
1h+tk, 30m2, vuokra 286,80 €/kk. Vuokraan
sisältyy lämpö ja vesimaksu.
Tiedustelut ja varaus asuntosihteeri Kaija
Kangas puh. 050 577 5200.

2.

3.

4.

5.

tiedot Mika Kuusisto p. 010 231 1736,
email: mika.kuusisto@shppalvelut.fi.
Sivusto rakennetaan wordpress järjestelmän päälle ja jokaiseen sivustoon käytetään hyvin geneeristä teemaa (malli
esim. www.hongonkalastus.com), wordpress sallii helpon laajentamisen. Ohjelma
mahdollistaa kotisivujen päivittämisen
omatoimisesti.
Yrittäjä vastaa domain (fi) rekisteröinti ja
palvelinmaksuista, jotka ovat noin 50 € /
vuosi. Hosting -palvelut otetaan domainmaailma.comista. Kotisivuihin voi liittää
sähköpostiosoitteen.
Kotisivun sisältö: perussivu sisältää yritystiedot, yrityksen palvelut/tuotteet ja yhteystiedot –osiot sekä sivuihin liitettävän
sähköpostin.
Kotisivujen täydentämisestä ja laajentamisesta vastaa yrittäjä. Ylläpito- ja päivityskustannuksista ylläpitotyöveloitus
on 39 €/h (veroton).



Lisätietoja Mauno Mäkiranta p. 044 5775202

YRITYSTEN VERKKOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

Mauno Mäkiranta
kunnanjohtaja

Kunnanhallitus on päättänyt 19.11.2015 tukea honkajokisten yritysten kotisivujen toteuttamista. Yritysten kotisivujen tekoon liittyvä
tukijärjestelmä on käytössä vuoden 2016
alusta alkaen. Honkajoen kunta on sopinut
kotisivujen toteuttamisesta SHP-Palvelut
Ky:n palvelupäällikkö Mika Kuusiston kanssa
yrityksien kotisivujen tekemisestä. Kotisivujen toteuttaminen on yritykselle ilmaista.



Toteutus:
1. Honkajokinen yritys tilaa kotisivupalvelun
palveluntuottajalta sekä vastaa tietojen
toimittamisesta kotisivuja varten. Yhteys-

HONKAJOEN PERUSPALVELUKESKUS
KÄYNTIMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN
Käynti HOITAJAN vastaanotolla
 Käyntimaksu 11,50€ peritään enintään
kolmelta ensimmäiseltä käynniltä
 Maksu peritään esim. seuraavilta käyneiltä: akuutti hoitajavastaanotto, haavahoidot, injektiot, infuusiot, ompeleiden poistot
 Ajanvarausvastaanotot esim. astma, diabetes, INR, muisti, reuma, sydänsairaudet

 Maksua ei peritä alle 18 -vuotiailta, sotaveteraaneilta eikä mielenterveys- ja päihdekäynneiltä
Erikoissairaanhoidollinen tutkimus
 Holter-, uniapnea- tai verenpaineen vuorokausirekisteröintitutkimus 41,70€
Peruuttamatta jätetystä hoitajakäynnistä veloitetaan 30,00€ (yli 18 v.).
Käynti LÄÄKÄRIN vastaanotolla (yli 18 v.)
 Vuosimaksu 41,70€ tai
 Käyntimaksu 20,90€ jokaiselta käynniltä

VANHOJEN TANSSIT HONKALASSA
Perjantaina 19.2.2016 klo 19.00
Pääsylippu
- aikuiset 6 euroa
- lapset (alle 15 v.) 3 euroa
- alle kouluikäiset ilmaiseksi
Tervetuloa!

Lukion oppilaat

Päivystyskäynti
 arkisin klo 20-08, viikonloppuisin sekä arkipyhinä koko päivän 28,70€ (yli 18 v.)



Poliklinikkamaksu erikoislääkärillä käynnistä:
 esim. röntgenlääkäri, tähystys, geriatri
41,70€

Soveltamisala ja yleiset velvoitteet
Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä.

Peruuttamatta jätetystä lääkärikäynnistä veloitetaan 51,40€ (yli 15 v.).

Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään
Asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen ja muiden
jätteen tuottajien on jätelain velvoittamana
liityttävä Honkajoen kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta ja noudatettava näitä jätehuoltomääräyksiä.



ELÄINLÄÄKÄRI TIEDOTTAA
Eläinlääkäri Erkki Lähteenmäki on varmimmin tavoitettavissa ti-ke-to klo 8-9
p. 0500 226251.
Erkki Lähteenmäki on lomalla 1.2.-15.2.2016
Päivystysaikana päivystävä eläinlääkäri
on tavoitettavissa numerosta 0600 395757


SIVISTYSTOIMEN TIEDOTTEET
KOULUJEN TOIMINTA KEVÄTKAUDELLA
29.2.-4.3.2016
25.-28.3.2016
5.5.2016
6.5.2016
4.6.2016

Talviloma
Pääsiäinen
Helatorstai
Vapaapäivä
Kevätlukukausi päättyy

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen
Honkajoen kunnan alueella kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä vastaa
kiinteistön haltija.
Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään
tapahtuu tekemällä sopimus jätehuoltorekisteriin kuuluvan jätteenkuljetusyrityksen kanssa, koskee myös vapaa-ajan asuntojen omistajia.
Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat
Honkajoen kunnan jätehuoltoviranomainen
määrää, että kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava
kunnan osoittamiin paikkoihin.
Vastaanottopaikkoja kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluville jätteille, joita ei
kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuk-

sessa, ovat kunnan määräämät vastaanottopaikat, Kooninkeitaan jäteasema ja hyötyjätepisteet. Tuottajavastuunalaiset jätteet; patterit toimitetaan tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin.
Jätteiden kerääminen kiinteistöllä
Erikseen lajiteltavat jätelajit
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä
olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erikseen hyötyjätteet.
Biojätteen lajitteluvelvoite koskee vain pykälässä 11 mainittuja kiinteistöjä. Jätteen haltija
huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen
toimittamisesta.
Kiinteistöjen on hankittava jäteastiat erilliskerättäville hyötyjätteille näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet
Asumisessa syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin
jäteastioihin seuraavasti:
Huoneistojen
lukumäärä kiinteistöllä
5 tai
enemmän
10 tai
enemmän

Biojäte

Kartonki
ja
pahvi

Metalli

La
si

x

x

x

x

Paperi

kuten
jätelain
49 ja
50 §
määräävät

Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen
Kompostointi taajama-alueella
Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää
biojätettä. Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle
tai ympäristölle. Kompostori voidaan sijoittaa
neljän metrin etäisyydelle naapurikiinteistön
rajasta, kiinteistön omistajan tai haltijan suostumuksella vieläkin lähemmäs.
Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyn-

tämistä, johon on saatu ympäristölupa tai
muu viranomaisen hyväksyntä.
Taajaman alueella avopoltto on kielletty.
Taajaman ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia,
maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia
ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä.
Asumisessa syntyvät lietteet ja muut
kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin
kuuluvat lietteet
Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen
käsiteltäväksi
Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin
vähintään kerran vuodessa.
Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava
säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.
Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa.
Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä säännöllisin välein, kuitenkin aina
tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa.
Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava
säännöllisesti ja pidettävä kunnossa.
Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.
Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista.
Lietteiden omatoiminen käsittely
Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty
lukuun ottamatta seuraavia tähän pykälään
sisällytettyjä tilanteita. Jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomainen pyytää tarvittaessa lausunnon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lietteen käsittelyn asianmukaisuudesta tai lietteen käsittelyn ympäristönsuojelulain mukaisen luvan tarpeesta.
Valvontaviranomainen voi tarvittaessa kieltää
asumisessa syntyneen lietteen omatoimisen

käsittelyn. Pienpuhdistamossa tai muussa
vastaavassa järjestelmässä syntyvän nestemäisen lietteen, kuivakäymäläjätteet, fosforinpoistokaivojen massat ja harmaiden jätevesien puhdistamon sekä saostussäiliön lietteen voi kompostoida kiinteistöllä 14 § mukaisesti ilman erillistä ilmoitusta, mikäli määrä on vähäinen.
Lietteen määrän katsotaan olevan vähäinen,
jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 50
litraa vuodessa.
Roskaantumisen ehkäiseminen
Yleisötilaisuuksien jätehuolto
Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä
vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että
syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman
vähäinen. Tapahtuma-alueelle on sijoitettava
riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten.
Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään
myös tilaisuuden tai tapahtuman kokoonkutsujaa.
Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava
välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täyttyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa jäteastiat on lähtökohtaisesti tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä.

Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet
Vaarallisten jätteiden jätehuolto
Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja
kerättävä erikseen.
Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin vähintään kerran
vuodessa.
Muut määräykset
Jätehuoltomääräysten valvonta
Näiden määräysten noudattamista valvovat
eli valvontaviranomaisina toimivat PoSan
ympäristö- ja terveyslautakunta sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus. Jätehuoltomääräysten noudattamatta jättämisen seurauksista
säädetään jätelain 13 luvussa.
JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LÖYTYVÄT
TÄYDELLISENÄ KUNNAN KOTISIVUILTA
http://www.honkajoki.fi/ajankohtaista

PÄIVÄHOITO
Päivähoitohakemus tulee toimittaa viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli päivähoidon
tarve ei ole ennakoitavissa ja hoitopaikan
äkillinen tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai muusta koulutuksesta, tulee hakemus täyttää ja toimittaa mahdollisimman
pian, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon alkua.
Tarkempia tietoja antaa päivähoidon ohjaaja,
Jenni Söderlund puh. 050 5775 727.
jenni.soderlund@honkajoki.fi


Hyötyjätteiden erilliskeräys on järjestettävä
yleisötilaisuudessa näiden jätehuoltomääräyksien 12 §:ssä jätteen arvioituun syntymäärään perustuvin edellytyksin.
Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä
alueilla
Jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle
yleisillä alueilla on kielletty.
Jäteastian ylläpitäjän on huolehdittava jäteastian riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen
siisteydestä.

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
3.-6.LK:N TYTTÖJEN HULVATON HARRASTEKERHO
on siirtynyt pidettäväksi maanantaisin klo
14.30-15.30 Honkalassa.
Voit tulla mukaan, vaikka et olisi syyskaudella osallistunutkaan.
Lämpimästi tervetuloa!!!
Vetäjinä: Minna Kurki ja Anni Koskiniemi

YSTÄVÄNPÄIVÄKORTTI-ASKARTELUA
Honkalan nuorisotiloissa 3.-9.luokkalaisille,
maanantaina 8.2.2016 klo 14-15.30.
Voit ottaa omaa materiaalia mukaasi, mutta
ohjaajalla myös aiheeseen sopivaa materiaalia käytettäväksi.
Tule tekemään ystävällesi erityinen kortti!


DUUDSONIT ACTIVITY PARK
Mennään jälleen viettämään hauska ja
temppujen täyteinen päivä Duudsonit Activity
Parkiin hiihtolomalla, tiistaina 1.3.2016.
Lähtö klo 10.30 Grillibaarilta ja paluu samaan
paikkaan n. klo 19.30.
Liput: 17€, alle 6-vuotiaat 10€.
Kunta maksaa matkan.
Vapaa-ajan ohjaaja lähtee retkelle mukaan.
Alle 9-vuotiaalla huoltaja mukaan. Ruokailu
omakustanteisesti Ravintola Pirttihirmussa.
Varustaudu rennoilla ja mukavilla vaatteilla.
Aktiivipuistossa ollaan sisäpelikengillä tai
sukkasillaan.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Minna Kurki
p. 040 5203705 tai minna.kurki@honkajoki.fi
perjantaihin 12.2.2016 mennessä.


KIRJASTON TIEDOTTEET
Kirjastoon v. 2016 tilatut lehdet: Kankaanpään Seutu, Satakunnan Kansa, Helsingin
Sanomat. Sähköisesti luettavissa n. 200 sanomalehden näköisversiot.
Lapset ja nuoret: Aku Ankka, Demi, Ubik,
Virikkeitä.
Muut: Anna, Avotakka, Body, Hyvä terveys,
Kirjastolehti, Kotiliesi, Maatiainen, Mikrobitti,
Meidän perhe, Oma piha, Pelit, Ruumiin kulttuuri, Seura, Soundi, Spin, Suomen kuvalehti, Suomen luonto, Suuri käsityölehti, Taika,
Teatteri & Tanssi + Sirkus, Tekniikan maailma, Tiede, Unelmien Talo & Koti, Vauhdin
maailma, Voima, Ydin.

Lisäksi tulee muita lehtiä ilmaisjakeluna. Aikakauslehtien vanhempia numeroita voi lainata.
Avoinna
Ma 13 – 20
Ti 13 – 16
Ke 11 – 16
To 13 – 19
Pe 13 – 19
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

HONKAJOEN MAATALOUSNAISET RY
Lähdemme la 2.4. Tampereen Teatteriin katsomaan näytelmän Sugar-Piukat paikat.
Näytös alkaa klo 19.00 ja käymme syömässä
ennen sitä. Matkan hinta 90€, sisältää teatterilipun, ruokailun ja matkan. Kaikki ovat tervetulleita mukaan. Ilmoita 15.2. mennessä
Kirstille p. 050 3295728.
Hyvän mielen viestin merkeissä kokoonnumme POP Pankin kerhohuoneella ti 12.1.
klo 18.00 maistelemaan metsän antimia sisältäviä piirakoita. Tervetuloa mukaan!


HSU / hiihtojaosto
HSU:n hiihtotoiminta on
käynnistynyt joulutauon
jälkeen keskiviikkona
6.1.2016.
Katso tiedot osoitteesta:
www.honkajoenseudunurheilijat.fi


Kuitu käyttöön -hanke kasvattaa alueiden
kilpailukykyä
Joulukuussa 2015 käynnistyneen alueellisen
Kuitu käyttöön -hankkeen tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa valokuituverkon käyttöä
sekä digitaalisten palveluiden hyödyntämistä
rakennettujen valokuituverkkojen alueilla.
Tarkoituksena on kasvattaa alueiden kilpailukykyä parantamalla asumisen ja yrittämisen edellytyksiä sekä lisätä palvelullista tasavertaisuutta maaseudulla.
Tulevan vuoden aikana kartoitetaan eri käyttäjäryhmien tarpeita sekä pyritään etsimään
selkeitä ja helposti käyttöönotettavia palveluita erilaisille käyttäjille. Selvityksen yhteydessä luodaan palvelupaketti, joka helpottaa
jatkossa myös uusien asiakkaiden liittymistä
digitaalisten palveluiden käyttäjiksi. Parhaan
lopputuloksen saavuttamiseksi on tärkeää,
että kehitystyötä tehdään yhdessä käyttäjien
kanssa.
Kevään 2016 aikana järjestetään yleisötilaisuuksia alueittain eri käyttäjäryhmille. Kuitu
käyttöön -hanke yhdistää alueen toimijoita
verkostoitumisen, yhdessä ideoimisen ja
keskinäisen tiedonjaon keinoin. Tämä tuo
digitalisaation kaikkien saataville.

6 – 12 -vuotiaat voivat osallistua myös ilman
vanhempia.
Ruokailua varten tarvitsemme ilmoituksen
19.1.2016 mennessä:
k.tuomainen@suomi24.fi tai puh.
040 8477544, muistathan ilmoittaa
myös erityisruokavaljosta.
Vapaa pääsy!
Ennakkotietona
Kids’ action Honkalassa 2.4.2016.


TOIVONTÄHTI RY
YHTEISÖLLISYYS JA PALVELU
Hongontie 2
Toimintakeskus avoinna ma-to klo 10 – 15,
perjantaisin suljettu, tervetuloa tutustumaan!
Hyvän tekeminen on sydämen asiamme.
Jos tarvitset apua pihasiivouksessa tai pikku
remonttihommassa, teemme talkoilla tai
pientä korvausta vastaan. Ota yhteyttä 045
2772510
TAMMIKUUN OHJELMA

Voit olla yhteydessä meihin kaikissa valokuituverkkoon ja palveluntarpeisiin liittyvissä
asioissa milloin tahansa.

Ystäväseurat
Joka kuukauden joka kolmas keskiviikko klo
18.30
Kahvit klo 18.00 alkaen
ALKAEN 17.2.2016

Lisätietoja:
Teppo Niinisalo
Hankepäällikkö, Kuitu käyttöön -hanke
PSSV Palvelut Oy
+358 400 123 002
teppo.niinisalo@pssv.fi

RAAMATTUPIIRI aiheena profeetaaliset kirjat ja aikain merkit
Joka kuukauden toinen tiistai klo 18.30
Kahvit klo 18.00 alkaen
ALKAEN 12.1 ja 26.1.2016


HONKAJOEN HELLUNTAISEURAKUNTA
TIEDOTTAA:
Koko perheen Kids’ action- päivä Jyllinhovin
leirikeskuksessa 23.1.2016 klo 11.00-17.00.
Päivä sisältää koko perheelle toimintaa ulkona ja sisällä.
Välillä hiljennytään Raamatun kertomusten
äärelle.

Rukouspiiri, aihe Israel ja kansakunnat
Joka kuukauden viimeinen torstai klo 18.30
Kahvit klo 18.00 alkaen
ALKAEN 28.1.2016
Käsityö- ja toimintapiiri
Joka tiistai klo 12.00 alkaen
ALKAEN 12.1, 19.1 ja 26.1.2016
Israel tilaisuudet ja sabatti-illat kuun ENSIMMÄINEN perjantai klo 18.00-21.00
ALKAVAT 5.2.2016

Äijät kokoontuu maanantai-iltaisin, kunhan
saamme vetäjän ja ohjelman aikaiseksi
Perhekahvila keskiviikkoisin klo 10 - 12, äidit
ja isät tervetulleita mukaan!
Tullaan tuttavaksi illat maanantaisin, alkaen
18.1.2016 klo 18.30. Tilaisuudet alkavat kahvitarjoilulla, Venäjän ja Eestinkielinen ilta.
KAIKKIA KUTSUTAAN
Toimintakeskuksessa on kahvitarjoilu
joka päivä
Yhdistys vastaanottaa kaikenlaista
vaatetavaraa humanitaariseen työhön
vietäväksi Baltiaan, Venäjän- Karjalaan ja
Romaniaan. Otamme myös vastaan astioita,
huonekaluja sekä työvälineitä.
Kirpputori on avoinna toimintakeskuksen
yhteydessä. Laatutavaraa, tervetuloa
tekemään löytöjä!
Lisää tietoa: www.toivontähti.fi
Facebook
https://www.facebook.com/Toivontahtiry
Yhteystiedot: toivontahtiry@gmail.com
puh +358 45 2772510

3.2. TEATTERIMATKA
Piirin järjestämä teatterimatka SUGAR –
Piukat Paikat Tampereen teatteriin. Ennen
teatteria klo 12.00 ruokailu Cumuluksessa,
Sugar-Piukat paikat musikaali klo 14.00. Yhteishinta 65 €. Linja-autokuljetus järjestetään.
Pikaiset ilmoittautumiset Olaville p.
040 5351725.
TUETTU LOMA
Tuettu loma 4.-9.9.2016 Työt takana –loma
Härmän Kuntokeskuksessa toteutetaan
RAY:n tuella ja yhteistyössä Maaseudun
Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa. Ei edellytä jäsenyyttä.
Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden
hengen huoneessa, lomapaikan allasosaston
ja kuntosalin käyttö, yleinen vapaa-ajan ohjelma ja ryhmän ohjelma. Loman omavastuuosuus on 20 €/vrk. Lisäksi tulee matkan
hinta. Tiedustelut ja hakemukset puh. Olavi
040 5351725 tai Sirkka 040 768 3572. Lomatukihakemuksen voi täyttää myös netin kautta MTLH:n sivuilta.




HONKAHUKAT
Kansainvälinen ROIHU-2016 suurleiri toteutetaan Padasjoella 20.-28.7. noin 10 000 partiolaisen voimin. Se on tarkoitettu vähintään
12-vuotiaille. Ilmoittautuminen on käynnissä ja se päättyy jo 24.1.2016. Roihun yhteyshenkilöltä Iida Vainionpäältä ja omalta
johtajaltasi saat lisätietoja.


ELÄKELIITON HONKAJOEN
YHDISTYS RY
Ikäihmisten kuntojumppa torstaisin klo
16.15-17.00 Honkalassa.Vetäjä Sari Heinola.
Vesijumppa Kankaanpään uimahallilla perjantaisin klo 13.00-13.45 kimppakyydein.
Kuntosalin vuosikortti eläkeläiskortilla 5 €
ja poletti 5 €

HONKAJOEN
SEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset
su 17.1. klo 10 messu Aleksanderissa; Kaanaan häät
su 24.1. klo 18 iltamessu Aleksanderissa; 70
päivää pääsiäiseen
su 31.1. klo 12 perhekirkko srk-talolla; kynttilänpäivä lasten ja isovanhempien kirkkopyhä
su 7.2. klo 10 messu Aleksanderissa; laskiainen
su 14.2. klo 12 messu Aleksanderissa; rippikoululaiset mukana toteutuksessa, kahvit
su 21.2. klo 18 messu Aleksanderissa; ”Ei
ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se
koiranpenikoille.”
su 28.2. klo 10 messu Aleksanderissa; oculi,
minun silmäni
su 6.3. klo 10 messu Aleksanderissa; elämän
leipä

Lähetyskerho
maanantaisin srk-talo klo 11.30, ei 29.2.
Naistenpiiri
tiistaisin (pariton viikko) klo 18.30 srk-talo
(19.1., 2.2., 16.2., 1.3.)
Miestenpiiri
perjantaisin (parillinen viikko) klo 18 Jyllinhovi (15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 11.3.)
Päiväkerhot
toimivat normaalisti, hiihtolomaviikolla vko
9 ei kerhoja
Päiväkerho järjestää:
su 31.1. klo 12 perhekirkko srk-talo
ke 3.2. klo 18 Isä-Lapsi-ilta srk-talolla (ulkona ja sisällä)
ti 9.2. klo 18 mäenlaskuilta srk-talolla (säävaraus)
Honkkarit
keskiviikkoisin klo 15, kerho alakouluikäisille srk-talo
Rippikoulu
pe 12.2. koulun jälkeen srk-talolle, messu
+ YV keräys
su 14.2. rippikoulumessu klo 12 (paikalla jo
klo 11)
K-15
isosiksi mielivät mukana 12.2. ja 14.2.
Seurakuntalaisia käydään tervehtimässä
80, 85, 90, 91… vuotispäivillä. Ellet halua
seurakunnan vierailua, tai olet matkoilla,
ilmoittaisitko asiasta kirkkoherranvirastoon
tai Helenalle.
Jos haluat järjestää srk-illan, muistoseurat
tai kodin siunaamisen, ota yhteys virastoon
tai Johaniin.
Kevään kinkerit lähestyvät, vielä on vapaita
aikoja. Ota yhteys virastoon. Kinkerit pidetään pääsiäisen jälkeen.

HONKAJOEN KUNNAN YHTEYSTIETOJA:
Kunnanvirasto on avoinna maanantaista
perjantaihin kello 8.00–15.45.
Asuntosihteeri, asuntoasiat, neuvonta
Kaija Kangas  050 577 5200
Kunnanjohtaja
Mauno Mäkiranta  044 577 5202
Maaseutusihteeri
Suvi Poikkeus  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
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 Riina Yletyinen
puh. 044 772 7519
Kuluttajaneuvonta puh. 071 873 1901
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

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY
MAALISKUUN 8. PÄIVÄNÄ 2016
Tiedotteeseen tulevat tekstit tulee toimittaa
kunnanvirastoon viimeistään maanantaina
29.2.2016.
Materiaalin voi lähettää myös sähköpostilla
osoitteella anne.vahaniemi@honkajoki.fi

