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TV-NÄKYVYYSONGELMAT HONKAJOELLA
Honkajoen kunta on 9.10.2013 tehnyt Viestintävirastolle ilmoituksen TV-vastaanoton
näkyvyysongelmista Honkajoen alueella.
Viestintävirasto on pyytänyt Digita Oy:lta
tämän johdosta selvitystä siitä, onko Honkajoen alueella televisiolähetyksissä katvealueita.
Viestintävirasto on tehnyt 14.2.2014 päätöksen koskien TV-näkyvyysongelmia Honkajoen kunnan alueella.
Viestintävirasto velvoittaa Digita Oy:n rakentamaan Honkajoen kunnan alueella
toimiluvan mukaisen digitaalisen maanpäällisen joukkoviestintäverkon siten, että yhtiö
rakentaa ja ottaa käyttöön alueella uuden
täytelähettimen, jonka kautta voidaan vastaanottaa ainakin kanavanippujen A ja B
lähetyksiä.
Uusi täytelähetin on otettava käyttöön
31.8.2014 mennessä.
Lue lisää Honkajoen kunnan kotisivuilta


HONKAJOEN UUDET NETTISIVUT
HUOMIOIVAT ERI KOHDERYHMÄT
JA PÄÄTELAITTEET
Honkajoen kunnan verkkoviestintä otti
harppauksen eteenpäin, kun kunnan uudet
nettisivut julkistettiin juuri ennen vuoden
vaihdetta. Uudet sivut palvelevat niin asukkaita, yrittäjiä, kunnan työntekijöitä kuin
seudulla vieraileviakin. Sivuihin voi tutustua
osoitteessa: www.honkajoki.fi.

Mobiililaitteet on huomioitu toteutuksessa.
Responsiiviset eli päätelaitteen mukaan
mukautuvat kotisivut ovat tätä päivää - toimialasta riippumatta. Sivujen optimaalinen
toimivuus erilaisilla laitteilla ja näytöillä on
enemmänkin vaatimus kuin vain mahdollinen lisäominaisuus.
Mobiililaitteiden, kuten älypuhelimien ja tablettitietokoneiden käytön yleistyessä on tärkeää, että asiointi nettisivuilla on helppoa ja
mukavaa käytettävästä laitteesta ja sen
näytön koosta riippumatta. Siksi Honkajoen
sivusto päivitettiin ulkoasu- ja rakenneuudistuksen ohella vastaamaan tämän päivän
vaatimuksiin myös teknisesti.
Honkajoella toimivat yritykset ja yhdistykset
voivat toimittaa kunnan kotisivujen ylläpitäjille ajantasaiset yhteystiedot ja muut mahdolliset muutokset. Sivujen päivittämisestä
vastaavat toimistosihteerit Anne Vähäniemi,
sähköposti: anne.vahaniemi@honkajoki.fi,
puh. 050 577 5206 ja Johanna Poikelispää,
sähköposti: johannna.poikelispaa@honkajoki.fi, puh. 050 577 5221.
Sivuston uudistaminen toteutettiin yhteistyössä viestintä- ja mainostoimisto Kumppanian kanssa.
Mauno Mäkiranta
kunnanjohtaja

TEKNINEN TOIMISTO
YKSITYISTIEAVUSTUKSET HAETTAVANA
Kunnan talousarviossa on varattu
16.000 euron määräraha vuodelle 2014
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 10.4.2014
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 3.3.2014


ONGELMAJÄTTEIDEN JA SERTUOTTEIDEN VASTAANOTTO
Kotitaloudet voivat toimittaa jätevedenpuhdistamolle os. Kauppatie 15 parillisten
viikkojen torstaina klo 13.30-15.30
 ongelmajätteiden pieneriä:
 akkuja
 paristoja
 ehjiä loisteputkia
 maali- ja liuotinjätteitä
 torjunta- ja myrkkyjätteitä
 happoja ja emäksiä
 öljyjätteitä.
 metallia
 kierrätettäviä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (SER-tuotteita) otetaan vastaan veloituksetta jätevedenpuhdistamolla ongelmajätteiden vastaanottoaikana. Kierrätyspisteeseen voi palauttaa tavaraa
jääkaapeista pesukoneisiin ja radioista
televisioihin yms.

Vastaanottoajat vuonna 2014 ovat 20.3.,
3.4., keskiviikko 16.4., keskiviikko 30.4.,
15.5., keskiviikko 28.5., 12.6., 26.6., 10.7.,
24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10.,
30.10., 13.11., 27.11., 11.12. ja maanantai
22.12.2014 klo 13.30-15.30. Muina aikoina
jätteiden tuominen on ehdottomasti kielletty.
Öljyjätteistä laskutetaan 0,10 €/litra + alv 24
%, mikäli tuotu kertamäärä on yli 50 litraa.
Muista vastaanotetuista ongelmajätteitä ei
peritä maksua.
Lääkejätteitä voi toimittaa Honkajoen apteekkiin os. Porhontie 1 aukioloaikana.
HYÖTYJÄTTEIDEN VASTAANOTTO
Kuntalaisten toivotaan lajittelevan
 paperit
 lasit
 metallit
ja käyttävän maksutonta hyötyjätteiden jatkuvaa vastaanottoa keräyspisteissä.
HUOM. vain kyseistä jätettä kuhunkin säiliöön, ei sekajätteitä kuten muovikasseja,
narua, pahvia keräyspisteisiin! Kotitalouksien tulee hoitaa sekajätteensä omatoimisesti.
Keräyspisteiden sijainti:
 Jyllin leirikeskuksessa os. Pukarantie
1123
 Antilan entisellä koululla os. Vatajantie
434
 Koivusillan asuntoalueella Vatajankoskella Koivusillantie/Rimpisentie
 keskustassa Hongontie/Kauppatie
Pieniä metallijätteitä voi toimittaa jatkuvasti
keräyspisteisiin ja suurempia eriä puhdistamolle ongelmajätteiden vastaanottoaikoina.
HUOM. Keräyspiste ei ole kaat opaikka.

VUODEN 2014 KORJAUS-, ENERGIA- JA
TERVEYSHAITTA-AVUSTUSTEN HAKEMINEN

SIVISTYSTOIMEN TIEDOTTEET

Korjausavustukset
- vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan sosiaalisin perustein
- kuntotutkimuksen, kuntoarvion ja huoltokirjan laatimiseen pientaloille
- Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon tuen tarkoituksenmukaisuus ja
- taloudellinen tarpeellisuus

Sivistystoimenjohtaja Leena Kamppi jää
vuosilomille ja työeläkkeelle 17.3.2014 alkaen.
Sivistystoimen tehtäväjärjestelyistä on päätetty seuraavasti:
Rehtori Tuomo Tenhunen,
puh. 044 577 5280,
tuomo.tenhunen@honkajoki.fi
- sivistystoimen hallinto ja talous
- koulutoimen hallinto
- joukkoliikenne ja kuljetukset
- harrastetoiminta (kuvataide, musiikkiopisto, kansalaisopisto)

Energia-avustukset
- tarveharkintaiset (tulorajat) energiaavustukset pientaloille
Tällä avustuksella tuetaan enintään
kaksiasuntoisissa pientaloissa tehtäviä
toimenpiteitä energiatalouden parantamiseksi ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöönottamiseksi.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
(ARA) myöntää avustukset
- hissien rakentamiseen
- muun liikuntaesteen poistamiseen
- terveyshaitan poistamiseen sosiaalisin
perustein.
Kaikkien hakemusten hakuaika päättyy
27.3.2014
Hakemuslomakkeita ja tarkempia ohjeita
saa www.ara.fi tai kunnan teknisestä toimistosta p. 044 5775230 Markku Rauhala
sekä kunnan asuntotoimistosta
p. 050 5775200 Kaija Kangas.
Hakemukset tulotietoliitteineen tulee toimittaa kunnan tekniseen toimistoon osoitteeseen Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI
27.3.2014 mennessä.
Honkajoella 3.2.2014
Asuntotoimi


MUUTOKSIA SIVISTYSTOIMESSA

Lasten päivähoidon ohjaaja Maria Hallia,
puh. 050 577 5727,
maria.hallia@honkajoki.fi
- lasten päivähoito
- koululaisten ap/ip-toiminta
- päivätoiminta ja työkeskus
Vapaa-ajan ohjaaja Minna Kurki,
puh. 040 520 3705,
minna.kurki@honkajoki.fi
- nuoriso-, liikunta ja kulttuuripalvelut


Kiitos kaikille yhteistyötahoille monivuotisesta yhteistyöstä erilaisissa sivistystoimen
asioissa.
Leena Kamppi


PÄIVÄHOITOPAIKAT HAETTAVINA
Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi
lasten päivähoitopaikat toimintakaudelle
1.8.2014 - 31.7.2015. Hoitopaikkaa hakevat
uudet, 1.8.2014 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 14.4.2014 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.

le tarjottavaa toimintaa. Honkajoella toimintaa järjestetään Puukoululla.

Lisätietoja antaa lasten päivähoidon ohjaaja
Maria Hallia, puh. 050 5775727,
maria.hallia@honkajoki.fi

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta
peritään huoltajilta maksu, joka on 60 euroa/lapsi kuukaudessa.



KOULUUN JA ESIOPETUKSEEN ILMOITTAMINEN
Kouluun ilmoitetaan kaikki vuonna 2007
syntyneet lapset sekä muut oppivelvolliset,
jotka ovat aloittamassa koulunkäynnin
Honkajoella syksyllä 2014.
Kouluun ilmoittaminen on Puukoululla
torstaina 20.3.2014 klo 8.30 – 9.30.
Samalla voi hakea koululaisten ap/iptoimintaan. Kouluun tutustuminen järjestetään toukokuussa 2014.
Esiopetusoppilaiden ilmoittautuminen on
Puukoululla torstaina 20.3.14 klo 9-10.
Esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2008
syntyneet lapset. Esiopetukseen tutustuminen järjestetään toukokuussa 2014.
Anomus koulunkäynnin aloittamisen lykkäämisestä tai koulun aloittamisesta ennen
oppivelvollisuusikää tulee toimittaa asianmukaisin lausunnoin varustettuna
15.4.2014 mennessä sivistystoimistoon, os.
Porhontie 5, 38950 Honkajoki.
Lisätietoja antaa rehtori Tuomo Tenhunen
puh. 044 5775280,
tuomo.tenhunen@honkajoki.fi


KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on
perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille ja erityisopetukseen siirretyille oppilail-

Toimintaa järjestetään lukuvuoden aikana
koulupäivinä klo 16.30 saakka. Lukuvuosi
2014-2015 alkaa 7.8.2014.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan aikana lapsille
tarjotaan välipala. Toiminta sisältää leikkiä,
läksyjen tekoa, ulkoilua, lukuhetkiä jne.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan
7.8.2014 alkaen tulee hakea 14.4.2014
mennessä. Hakulomakkeita on saatavana
kunnan info-pisteestä, Puukoululta ja kunnan kotisivulta www.honkajoki.fi. Perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaiden huoltajat ja
erityisopetuksessa olevien oppilaiden huoltajat eivät hae päivähoitopaikkaa, vaan
oheista aamu- ja iltapäivätoimintaa kouluvuoden ajaksi. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ei automaattisesti kata hoitoa
koulutyön keskeytysten aikana.
Hakulomake palautetaan Honkajoen sivistystoimistoon, os. Porhontie 5, 38950 Honkajoki.
Lisätietoja antaa lasten päivähoidon ohjaaja
Maria Hallia, puh. 050 5775727,
maria.hallia@honkajoki.fi


KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA 2014-2015
7.8.2014
6.9.2014
20.-24.10.2014
22.12. 2014-6.1.2015
23. -27.2.2015
3.-6.4.2015
30.5.2015

Koulutyö alkaa
Koulupäivä
Syysloma (vko 43)
Joululoma
Talviloma (vko 9)
Pääsiäinen
Lukuvuosi päättyy



SATAKUNNAN SEUTULIPPU
Honkajoki on mukana Satakunnan seutulippujärjestelmässä. Seutulipulla voi matkustaa linja-autolla rajattomasti lipun voi-

massaoloaikana lippuun kuuluvien kuntien
alueella eli Satakunnan alueella.
Seutulippu on voimassa 30 pv ostopäivästä
alkaen. Lippu ostetaan Oy Matkahuolto
Ab:n toimipisteestä. Kankaanpäässä toimipiste on Linja-autoasemalla, os. Taipaleenkatu 5.
Lippua voi sen jälkeen ladata ainakin joissakin linja-autoissa.
Pikavuoroissa peritään erillinen pikavuoromaksu.
Seutulipun hinta on asiakkaalle 60 euroa/30
pv oikeuttaen siis rajoittamattomaan matkustusmäärään Satakunnan alueella lipun
voimassaoloaikana.
Lisätietoja saa osoitteesta
www.matkahuolto.fi

Nuorisovaltuustoon otetaan ehdokkaita
1.4 - 22.4.2014 välisenä aikana.
Nuorisovaltuuston vaali järjestetään toukokuussa ja valtuusto aloittaa 2-vuotisen toimikauden elokuussa 2014.
Nuorisovaltuustoon valitaan 7 jäsentä.
Tule rohkeasti keskustelemaan ja kysymään toiminnasta!
Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
Minna Kurki, vapaa-ajan ohjaaja
p. 040-5203705
ja Juha Kinnunen, opinto-ohjaaja


YHTEISLAULUILLAT



VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
LATINOBIC Honkalassa
sunnuntaina 30.3.2014 klo 12.30-13.30
Latinobic on tanssillinen liikuntamuoto, jossa ei tarvita paria.
Siinä kunto kohenee, ryhti paranee, tasapaino kehittyy, selkä vahvistuu
ja saa suun hymyyn latinalaisrytmien tahdissa!
Laji sopii kaikenikäisille ja varsinkin istumatyötä tekeville erittäin hyvä!
Hinta: 6€
Ohjaajana toimii Tarja Nieminen Tampereelta. Tarvitaan 15 ilmoittautunutta, että
kurssi pidetään.
Ilmoittautumiset ti 18.3.2014 mennessä
Minna Kurki p. 040-5203705,
minna.kurki@honkajoki.fi

Tarkkaile kauppojen, kirjaston ym. ilmoitustauluja ja kunnan kotisivujen tapahtumakalenteria.
Ilmoittelemme tulevat lauluiltapaikat ja
ajankohdat.


KUKKA-ASETELMAKURSSI
Keskiviikkona 16.4.2014 klo 17.30-20
Honkalan Nuorisotilassa.
Tehdään asetelma pääsiäiseksi leikkokukista.
Aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla.
Käydään läpi ryhmittelyä, rytmiä, muotoja
ja värien käyttöä kukka-asetelmissa.



Ota mukaasi tuoreita leikkokukkia, vihreitä,
terävä veitsi, kukkaleikkurit ja asetelmaastia.
Voit ottaa mukaasi myös oksia ym.
luonnonmateriaaleja.

NYT ON AIKA VAIHTAA NUVA:n JÄSENET

Ohjaajalta voit ostaa oasis-sientä,
johon asetelma tehdään.

Sinä honkajokinen 13-18-vuotias nuori,
jos olet kiinnostunut vaikuttamaan
Honkajoen nuorten asioihin ja hyvinvointiin,
tapahtumien ja tilaisuuksin järjestämiseen
ym., ilmoittaudu NUVA:n ehdokkaaksi.

Ensimmäiset 15 ilmoittautunutta mahtuu
mukaan! Tervetuloa!
Ilmoittautumiset keskiviikkoon 9.4.2014
mennessä Minna Kurjelle
p. 040-5203705
minna.kurki@honkajoki.fi

KIRJASTON TIEDOTTEET
Uudet verkkopalvelut laajentavat kirjaston lehtivalikoimaa yli sadalla lehdellä!


Kotimaisen ePress-verkkopalvelun kautta
voit lukea n. 130 paikallis- ja maakuntalehden näköispainoksia verkossa. Mukana
mm. Aamulehti, Etelä-Suomen Sanomat,
Maaseudun Tulevaisuus, Turun Sanomat,
Ylä-Satakunta… Lehdet luettavissa heti ilmestymispäivänä. Mukana myös arkisto.
Voidaan käyttää vain kirjaston nettikoneilta.



Suomen Media-arkisto on sähköinen sanomalehti- ja uutistietopankki. Palvelun
kautta on luettavissa Aamulehdessä, Iltalehdessä, Kainuun Sanomissa, Kauppalehdessä, Lapin Sanomissa, Pohjolan Sanomissa ja Satakunnan Kansassa julkaistuja
artikkeleita 1990-luvun puolivälistä lähtien.
Ei sisällä lehtien näköisversioita. Käytettävissä vain kirjaston nettikoneilta.



Lisäksi käytettävissä on mm. Suomen tilastollinen vuosikirja (vain kirjaston koneilta) sekä musiikin verkkopalvelu Naxos,
jota voit käyttää maksutta myös kotoa. Kirjautumiseen tarvitset kirjastokorttisi numeron.

Maaliskuun loppuun asti lainattavissa yllätyskasseja eli valmiiksi koottuja kassillisia
lukemista, katseltavaa ja kuunneltavaa eri
aiheista. Esim. Nauru pidentää ikää, Varastetut elämät.
Runoilta torstaina 24.4. Pauli Karmala ja
Kristiina Suutari lausuvat runoja kevätillan
liikutukseksi kirjaston tiloissa klo 18 alkaen.
Kahvitarjoilu. Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Kirjastosta voi ostaa Paperisilppurin postikortteja hintaan 1€/kpl. Valikoima uudistunut! Myös pääsiäiskortteja.

Pääsiäisen aukioloajat:
To 17.4. 13-16
Pe 18.4. suljettu
Ma 21.4. suljettu
Yhteystiedot: puh. 050 577 5223
sähköpostit: kirjasto@honkajoki.fi
minna.hautaluoma@honkajoki.fi
Internet: www.satakirjastot.fi
www.honkajoenkoulut.net/kirjasto/
www.facebook.com/honkajoenkunnankirjas
to


PARTIOLIPPUKUNTA HONKAHUKAT
Partiopaidan merkit kuntoon! Tarkista partiopaitasi merkit ajan tasalle ennen kevään
paraatireissua ja kesäleiriä. Erityisesti vanhemmilla partiolaisilla saattaa merkkejä
puuttua järjestelmän ja merkkien uudistumisen vuoksi. Ohjeet saat kololta, merkitse
listaan puuttuvat merkit 31.3. mennessä.
Lisätietoa omilta johtajilta ja merkkivastaava Sari Majakankaalta, puh. 040 5534874.
Lounais-Suomen partiolaisten suurleiri
PIIRU14 järjestetään 22.-30.7. Evolla
Hämeenlinnan seudulla. Ilmoittautuneita
Honkahukkia on lähes 30. Ilmoittautuneille
lähetetään leirikirje maaliskuun aikana, saat
siinä leirimaksun ja tuotteiden maksuohjeet.
Lisätietoja Piirun yhteyshenkilöltä Minna
Karanka-Haunialta puh.0400-384108.
Muista hankkia Honkahukkien omat partiotuotteet kevään ja kesän tapahtumia varten: T-paidat, collegepaidat, fleecetakit ja
leirilakit saat hankittua ottamalla yhteyttä
Sari Majakankaaseen, puh. 040-5534874.

Lue kirjavinkkejä ja ajantasaisimmat tiedotteet kotisivultamme ja Facebookista.
Avoinna
Ma 13 – 20
Ti 13 – 16
Ke 11 – 16
To 13 – 19
Pe 13 – 19



ELÄINLÄÄKÄRI TIEDOTTAA
Eläinlääkäri Erkki Lähteenmäki on varmimmin tavoitettavissa ti-ke-to klo 8-9
puh 0500 226251.
Erkki Lähteenmäki on lomalla
31.3.-15.4.2014.
Päivystysaikana päivystävä eläinlääkäri on
tavoitettavissa numerosta 0600 395757!


JYLLINSEUDUN KYLÄYHDISTYS
Yleinen kokous Jyllinhovissa tiistaina 25.3.
klo 19. Suunnitellaan tulevaa toimintaa.
Tervetuloa kaikki vaikuttamaan!
Romunkeräys jatkuu samassa paikassa.


APV- KYLÄYHDISTYS
Kevätkokous keskiviikkona 26.3 klo 18.30
Antilan koululla.
Kaikki kyläläiset tervetuloa !


APV-kyläyhdistys järjestää kolmannen
”Santaniemi Soi” -pelimannitapahtuman
Santaniemessä viikkoa ennen Juhannusta,
lauantaina 14.06.
Paikallisia pelimannihenkisiä soitto- ja/tai
lauluryhmiä toivotaan mukaan esiintymään.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset puh. 0500781215 / Kalevi Västilä tai 040-4152465 /
Ossi Vahekoski






HONKAJOEN MARTTAYHDISTYS ry
19.3. MARTTAILTA
POP Pankin kokoustiloissa klo 18.00

22.3. UIMAHALLIMATKA Poriin, alle 10 v
valvoja mukaan. Martat maksaa matkat,
tied.ja ilmoit. puh. 0400 594824
40 ensin ilmoittanutta mahtuu mukaan.
12.4. SUPERMESSUMATKA Tampereelle
Puutarha, kotimaan matkailu, kirja, ym.
Alueen Marttojen kanssa, tied.ja ilm.
puh. 0400 594824
Marttailu on mukavaa ja innostavaa,
tule mukaan!
www.honkajoki.fi/yhdistykset
www.martat.fi


HONKAJOEN KOTISEUTUYHDISTYS RY TIEDOTTAA
Kevätkokous 18.3 klo 19.00 Pop Pankin
kokoustiloissa
Sääntömääräiset asiat.
Johtokunta klo 18.30
Tervetuloa!


Honkajoen asutusta käsittelevään teokseen tulevien tietojen keruuta jatketaan.
Pyydämme toimittamaan seuraavat tiedot:
- Tilan nimi ja mistä lohkottu, jos tiedossa
- (talon kuva)
- Nykyinen omistaja
- Tilan perustaja ja vuosi jos tiedossa, jos
saman suvun hallussa, montako sukupolvea
- Jotain erityistä tilaa koskevaa
Yhteystiedot:
Saila Kamppi, 050 589 4889,
Ossi Vahekoski, 040 415 2465,
ossi.vahekoski@suomi24.fi
Eevi Majakangas, 040 516 3002
Maria-Riitta Prunnila, 040 587 5252,
maria-riitta.prunnila@hotmail.com
tavattavissa kunnantoimistossa keskiviikkoisin klo 12-16

HONKAJOEN TEATTERISEURUE RY
Tammikuussa rekisteröity uusi yhdistys järjestää Kevätkimara 2014 -huvitapahtuman
Honkalassa lauantaina 29.3.2014 klo 19.
Mukana koko joukko esiintyjiä.
Ohjelmassa musiikkia, heittäytymistä, yllätyksiä! Tilaisuuden juontaa Jouko Enkelnotko. Liput 15/20/25€ sisältävät väliaikatarjoilun.
Illan tuotto käytetään
lyhentämättömänä Teatteriseurueen toiminnan
käynnistämiseen. Jos
haluat olla talkoissa tapahtumassa, ole yhteydessä! Lisätiedot: teatteriseurue@gmail.com ja
Jouko Enkelnotko
puh. 050 566 8223.
Tervetuloa tukemaan
honkajokista kulttuurielämää!



ELÄKELIITON HONKAJOEN YHDISTYKSEN TIEDOTTEET
Ikäihmisten ohjattu kuntojumppa keskiviikkoisin klo 15.00-15.45 liikuntakeskus Honkalassa.
Vesijumppa Kankaanpään uimahallissa
perjantaisin klo 13.00-13.45. Uimalippu on
2,50 €, ohjauksen maksaa yhdistys.
Kuntosali tiistaisin klo 14.00 (hinta avoin)
Kirkkopyhä, vieraana Karvia, sunnuntaina
16.3. klo 10 ja hyvät kirkkokahvit seurakuntatalolla. Karvian vieraat esittävät ohjelmaa.
Jokainen on tervetullut!
Kevätkokous maanantaina 24.03.2014 klo
12.00 OP-kerhotilassa.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja
tämän kokouksen jälkeen klo 13.30 varatuomari Dunder selvittää edunvalvontaa ja
siinä monelle ikäihmiselle ja heidän omaisil-

leen tulleita todella korvaamattomia menetyksiä ja riskejä. Kaikille vapaa osallistuminen, tuo kaverisikin mukaan. Kysy ja ota
selvää!
Vuorokausiristeily Tallinnaan 12.4.14
Lähtö lauantaina klo 03.00 Honkajoen matkahuollon edestä ja paluu klo 24. Auto mukana Tallinnassa, 5 tuntia aikaa ostoksiin.
Hinta 70 € ja aamiainen 12 €.
Matkalle 30 ensimmäistä ilmoittautujaa,
kaikki tervetulleita!
Kesäretki Lehmirantaan ja eteläiselle rannikolle 26-28.5.2014
Lähtö ma 26.5. klo 07.00 Honkajoelta, matkan kulku: Askainen-Merimasku-NaantaliTurku ja Lehmiranta.
Ti: kiertoajelu rannikon kaupunkeihin oppaan johdolla
Ke: jatketaan matkaa Aira Samulinin luo
Hyrsylänmutkaan. Tästä matka jatkuu Someron Hiidenlinnan kautta kohti Honkajokea.
Hinta 280 €/per jäsen, hinta sisältää matkan, majoituksen, ruuan ja opastuksen.
TV-stä tuttu PIRUNPELTO sunnuntaina
29.06.14 Tampereella Pyynikin kesäteatterissa, päivänäytös.
Hinta 70 €, sisältää lipun, väliaikakahvin,
kuljetuksen ja ruuan noutopöydästä mennessä. Lippuja rajoitetusti!
Yhdistyksellä on vuokrattavana 2 kpl 90
kupin vetoisia kahvinkeittimiä, vuokra 20
€/kpl.
Myös 2 kpl sadetta pitäviä telttoja!
Vuokraaja/matkavastaava Marketta Luomanmäki
marketta.luomanmaki@gmail.com
puh:050-5953654
tai riitta-liisa.kustila@kolumbus.fi
puh:0400-854040
Tervetuloa mukaan!
Hallitus




HONKAJOEN
SEURAKUNTA


Toiminta
Jumalanpalvelukset seurakunnan kirkossa,
Aleksanderissa, muu toiminta srk-talolla ellei
toisin mainita
ti 11.3. Kerhot peruttu, lastenohjaajat koulutuksessa.
ke 12.3. klo 11.30 kiva nähdä- ruokailu vieraita
Kauhajärveltä, klo 18 Anttila-Paasto- Vataja
kinkerit Birgitta Leinolla ja Jarmo Heinolalla
pe 14.3. Ei perhekerhoa, klo 18.00 miestenpiiri
vpk: n mökillä, mukana Jarmo Lehtinen
su 16.3. klo 10.00 messu, Lempinen ja Laaja,
eläkeliiton Honkajoen ja Karvian yhteinen kirkkopyhä. Kahvit ja ohjelmaa seurakuntatalolla.
ma 17.3. klo 11.30 lähetyskerho, 14.30 pyhäkoulu
pe 21.3 klo 9.30 perhekerho
su 23.3. klo 10 messu,
klo 14 Auneskylä-Lauhala-Jylli-Vahonkylä kinkerit Tuula ja Seppo Sillanpäässä
ma 24.3. klo 11.30 lähetyskerho, 14.30 kokkikerho, 19.30 Katko-Pukara-Saunaluoma kinkerit Kaija ja Esa Kiviojalla
ti 25.3. klo 18.30 naistenpiiri
ke 26.3. klo 19.00 rippikoulun vanhempain ilta
to 27.3. klo 13.00 vanhainkodin hartaus,
klo 14 Honkakodon hartaus
pe 28.3 klo 9.30 perhekerho,
klo 18 miestenpiiri Jyllinhovissa
su 30.3. klo 12.00 PERHEKIRKKO, leipäsunnuntai
klo 16.00 Pappila-Pesämäki kinkerit Pirjo ja
Kari Salkolla
ma 31.3. klo 11.30 lähetyskerho, klo 12 EL:n
kuoro POP:n kokoustila, klo 14.30 pyhäkoulu
ti 1.4. klo 19.00 kirkkovaltuusto
to 3.4. klo 12.00 tykykerho
pe 4.4. klo 9.30 perhekerho, klo 17 isoskoulutus Honkalassa ja srk:n vuoro Honkalan nuorisokahvilassa
su 6.4. klo 10.00 messu
ma 7.4. klo 11.30 lähetyskerho,
klo12. 00 EL:n kuoro POP:n kokoustila,
klo 14.30 kokkikerho

11.4. – 13.4. Piispantarkastus Honkajoen
seurakunnassa
pe 11.4. klo 9.30 perhekerhossa aamukahvit
ja piispantarkastuksen aloitus
Päivän aikana piispa seurueineen vierailee yhteiskoululla, päivätoimintakeskuksessa, Honkatarhoilla, kunnantalolla.
klo 18.00 miestenpiiri vanhainkodilla 3.krs,
piispa mukana
la 12.4. klo 14 kahvit ja kaikille seurakuntalaisille avoin seurakuntaneuvottelu piispan
johdolla
su 13.4. Palmusunnuntai klo 10 piispan messu – kaikki mukaan! klo 12 ”Kiva Nähdä” lounas Honkalassa, kattaus jokaiselle
honkajokiselle.
ma 14.4. ei lähetyskerhoa, klo 14.30 pyhäkoulu
ti 15.4. klo 9.00 yhteisvastuumyyjäiset POP
kerhohuone, klo 19 Hiljaisen viikon iltakirkko
(naistenpiiri)
Kinkerit 2014 aihe: Huomenna Honkajoen
seurakunnassa.
Kirkonkylän kinkereiden aika ja paikka auki.

Honkajoen seurakunnassa on avoinna 2
hautausmaan kesätyöntekijän määräaikaista työpaikkaa sopimuksen mukaan ja
Honkajoen seurakunnassa on avoinna
myös yksi yli 16 vuotiaan koululaisen
kesätyöpaikka sopimuksen mukaan. Hakemukset jätetään pe 11.4.2014 klo 14
mennessä osoitteella: Honkajoen seurakunta, Hongontie 4, 38950 HONKAJOKI,
Kuoreen merkintä "kesätyöpaikka".
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto
puh. (02) 545 1026, fax. (02) 545 1082
Kirkkoherra Johan Lampinen p. 0400 188450
Diakoni Helena Fridfelt p. 040 560 9794
Lastenohjaaja Tanja Virtanen 040 197 8518
Taloudenh./kanttori Arto Laaja
(ma, ke ja pe) p. 0400 599 016
Toimistosihteeri Saija Alahonko
(ti ja to) p. (02) 545 1026
Seurakuntamestari p. 0400 919 118

Tulevia juhlia vuonna 2014:
- Konfirmaatio 15.6.
- 50 vuotta sitten ripille päässeiden kokoontuminen 29.6.
- Seurakunta järjestää 70 ja 75 vuotta
täyttäville yhteiset juhlat 27.7.
- 10-synttärit marraskuussa

Seurakuntalaisia käydään tervehtimässä
80, 85, 90, 91… vuotispäivillä. Ellet halua
seurakunnan vierailua, tai olet matkoilla,
ilmoittaisitko asiasta kirkkoherranvirastoon
tai Helenalle p. 040-560 9794.
Jos haluat järjestää srk-illan, muistoseurat
tai kodin siunaamisen, ota yhteys virastoon
tai Johaniin.

HONKAJOEN PERUSPALVELUKESKUS
Lääkärintie 12, 38950 Honkajoki
puh 02-577 3600
Avoinna: ma-to klo 8-16, pe klo 8-14
Lääkärin vastaanotto
ajanvaraus puh 02-577 3600
Terveydenhoitajan vastaanotto
ajanvaraus
aikuis- ja seniorineuvola p. 02-577 3600
- äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola, p. 044 577 3601
Opiskelija- ja kouluterveydenhuolto
Hongon koulu p. 044 577 3356
Yhteiskoulu ja lukio p. 044 577 3233
(ma-ke klo 8.00-9.00 ja pe klo 8.30-9.00)
Laboratorionäytteenotto
ajanvaraus puh 02-577 3600
Hammashoitola
ajanvaraus puh 044 577 3613
Sosiaaliohjaaja
- vastaanotto ke-pe klo 9-11 ilman
ajanvarausta, muulloin ajanvarauksella p. 044 577 5211
- toimeentulotukiasiat
Lastenvalvoja puh 044 577 2849
Kotihoito
- kotikäyntipyynnöt mieluummin aamulla klo 8-9, puh 044 577 3610,
040 652 4231
- ateriapalvelu, puh 044 577 5242

HONKAJOEN KUNNAN YHTEYSTIETOJA:
Kunnanvirasto on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8.00–15.45.
fax (02) 577 5214
Asuntosihteeri, asuntoasiat, neuvonta
Kaija Kangas  050 577 5200
Kunnanjohtaja
Mauno Mäkiranta  044 577 5202
Maaseutusihteeri
Suvi Ylitalo  044 577 5208
Lomituspalvelujohtaja
Sirpa Poikelispää  050 577 5219
Sivistystoimi
Tuomo Tenhunen  044 577 5280
Päivähoitoasiat
Maria Hallia  050 577 5727
Kunnanrakennusmestari-tarkastaja
Markku Rauhala  044 577 5230
Honkajoen Vesihuoltolaitos
rkm. Jaakko Kallioniemi 044 275 4767
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 Mettälä ja Arja Vainionpää, Keskuskatu 51 B Kankaanpää,
puh. 029 565 2350 fax. 029 565 2359
Talous- ja velkaneuvonta
Velkaneuvoja Hanna Vainionpää
puh. (02) 5727 9213 tai 044 772 7519,
Kuluttajaneuvonta puh. 071 873 1901
Lemmikkieläinten talteen ottaja
Kari-Matti Nikkola, puh. 050 321 4463

KUNTATIEDOTTEIDEN JAKELU
VUONNA 2014
Kuukausi

Tiedot
Jaetaan
viimeistään
Huhtikuu
7.4.2014
15.4.2014
Toukokuu
5.5.2014
13.5.2014
Kesäkuu
2.6.2014
10.6.2014
Heinäkuussa ei tiedotetta jaeta
Elokuussa ei tiedotetta jaeta
Syyskuu
1.9.2014
9.9.2014
Lokakuu
6.10.2014
14.10.2014
Marraskuu
3.11.2014
11.11.2014
Joulukuussa ei tiedotetta jaeta

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY
HUHTIKUUN 15. PÄIVÄNÄ 2014
Tiedotteeseen tulevat tekstit tulee toimittaa
kunnanvirastoon viimeistään maanantaina
7.4.2013.
Materiaalin voi lähettää myös sähköpostilla
osoitteella anne.vahaniemi@honkajoki.fi

