IK Itella Oyj

KUNTATIEDOTE TAMMIKUU 2015

Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin
talouksiin Honkajoella

Honkajoen kunta,
Porhontie 5
38950 Honkajoki

==========================================================================

ARVIOINTIRYHMÄN LOPPURAPORTTI
Valtiovarainministeriö asetti 15.8.2014 kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain 63a §:n mukaisen Honkajoen kuntaa koskevan arviointiryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä laissa tarkoitettu selvitys kunnan
mahdollisuuksista turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut.
Arviointiryhmään kuuluivat VM:stä neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen, Honkajoen
kunnan edustajana kunnanjohtaja Mauno
Mäkiranta ja puheenjohtajana VM Kari Lehtinen. Arviointiryhmä kokoontui neljä kertaa,
yksi kokous pidettiin Honkajoella.
Arviointiryhmä on antanut Honkajoen kunnanvaltuustolle osoitetun arviointiryhmän
ehdotuksen:
Arviointiryhmä edellyttää, että Honkajoen
kunta toteuttaa 10.11.2014 hyväksytyn talouden tasapainottamisohjelman vuosille
2015 – 2020 siinä laajuudessa kuin se on
liitteessä 6 esitetty ja sisällyttää ohjelmaan
kuuluvat pitemmän aikavälin toimenpiteet ja
tavoiteluvut tuleville vuosille laadittaviin taloussuunnitelmiin. Kertyneen alijäämän kattamisen, investointien määrän ja lainamäärän kehityksen osalta lähtökohtana tulee olla
liitteen 7 arviolaskelman mukainen vuosittainen kehitys.
Arviointiryhmän ehdotus on, että Honkajoen
kuntaan ei esitetä erityistä kuntajakoselvitystä, vaan kunta omilla toimillaan tervehdyttää
taloutensa.
Taseeseen kertyneiden alijäämät ovat aiheutuneet:
1. Sosiaali- ja terveystoimen menojen kehitys: terveystoimen menot n. 300 €/asukas

2.

3.

4.
5.

suuremmat kuin vertailukunnissa. Menojen suuri vaihtelu on vaikeuttanut suunnittelua.
valtionosuuksien lasku, joka on aiheutunut valtionosuuksien leikkauksista, vuodesta 2010 valtionosuudet ovat laskeneet
420.000 € eli 220 €/as.
verotuksesta tehtävien vähennysten kasvaminen vähentänyt kunnan saamia verotuloja, (efektiivinen veroaste 13,4 %) vähennykset 30,7 % veronalaisista ansiotuloista.
suuret panostukset elinkeinotoimen
hankkeisiin.
suuret palveluinvestoinnit.

Kunnan lähtökohta arviointimenettelyssä oli
uskottavan ja riittävän talouden tasapainottamisohjelman laatiminen. Kunnanvaltuusto
hyväksyi 6.10.2014 tasapainotuksen tavoitteet ja 10.11.2014 varsinaisen säästöohjelman. Tavoitteena on, että tilikauden ylijäämä
on vähintään 306.000 € vuodessa suunnitelmakaudella 2015 – 2020.
Honkajoen kunnan esittämällä suunnitelmalla
talouden tasapainottamistoimenpiteistä oli
keskeinen merkitys kunnan tulevien vuosien
talouden kestävyyden arvioinnissa. Taloutta
arvioitiin ensisijaisesti kunnan ulkoisen tilinpäätöksen perusteella lasketuilla tunnusluvuilla rahoituksen riittävyydestä ja vakavaraisuudesta. Näistä lähtökohdista on arvioitu
kahta mahdollisuutta: kunnan säilymistä itsenäisenä ja tätä edellyttäviä talouden tasapainotustoimia tai toisena vaihtoehtona kuntajaon muuttamista.
Arviointiryhmä pitää keskeisenä, että kunta
toteuttaa johdonmukaisesti tasapainottamisohjelman siinä muodossa kuin se on valtuustossa 10.11.2014 hyväksytty ja jatkaa sen
kehittämistä huomioiden muuttuvat olosuhteet. Tämä on edellytyksenä tasapainotta-

misohjelman vaikuttavuudelle ja kestävyydelle. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon
kustannuksiin ja toimintaan tulee kiinnittää
huomiota. Lisäksi kunnan koko henkilöstörakennetta ja sen määrää tulee tarkastella jatkossa, mm. eläköitymisien yhteydessä. On
toteutettava ne palvelurakennemuutokset
kaikilla toimialoilla, jotka ovat välttämättömiä
kustannusten hillitsemiseksi, päällekkäisten
toimintojen purkamiseksi, toimivien hoitoketjujen varmistamiseksi ja palvelujen vaikuttavuuden parantamiseksi.

Kunnanvaltuuston on käsiteltävä arviointiryhmän toimenpide-ehdotukset ja saatettava
niitä koskeva päätös valtiovarainministeriön
tietoon jatkotoimenpiteitä varten helmikuun
2015 loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveyspalveluita koskeva SOTEjärjestämislaki aiheuttaa muutoksia kuntien
rahoitusasemaan. Lakiesityksen mukaan
kunnat rahoittavat sote-alueiden toiminnan
asukaslukuun perustuvalla maksulla, jossa
otetaan huomioon myös tarvetekijöitä kuten
esimerkiksi ikärakenne ja sairastavuus. Lakiesitykseen liittyvän koelaskelman mukaan
Honkajoen rahoitusosuus laskisi noin 286
000 euroa. On kuitenkin syytä muistaa että
uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2017 ja laskelmat on tehty vuosien 2011 2013 tiedoilla.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 15.12.2014 § 60
vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2017.

Kokonaisuutena katsoen näyttää, että SOTEjärjestämislaki ja valtionosuuksien leikkaus
toteutuessaan kokonaisuudessaan toisi vain
alle 0,25 prosenttiyksikön korotuspaineen
Honkajoen kunnalle.
Edellä mainitun perusteella arviointiryhmä
katsoo, että Honkajoen kunnalla on edellytykset palvelujen järjestämiseen ja turvaamiseen kuntalaisille itsenäisenä kuntana.
Arviointiryhmä edellyttää, että Honkajoen
kunta toteuttaa 10.11.2014 hyväksytyn talouden tasapainottamisohjelman vuosille
2015 – 2020 siinä laajuudessa kuin se on
säästöohjelmassa vuosille 2015 – 2020 esitetty ja sisällyttää ohjelmaan kuuluvat pidemmän aikavälin toimenpiteet ja tavoiteluvut tuleville vuosille laadittaviin taloussuunnitelmiin. Kertyneen alijäämän kattamisen, investointien määrän ja lainamäärän kehityksen osalta lähtökohtana tulee olla taloussuunnitelmakehikon arviolaskelman mukainen vuosittainen kehitys.

Mauno Mäkiranta
kunnanjohtaja

TALOUSARVIO VUODELLE 2015

Talousarvioon ja suunnitelmaan on sisällytetty kunnanvaltuuston hyväksymän säästöohjelman toimenpiteet vuosien 2015 – 2017
osalta. Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion hyväksymisen yhteydessä ponnen, joka
korostaa budjettikurin merkitystä vuonna
2015.
Hyväksytyn talousarvion lähtökohtana on
nykyisen palvelutason säilyminen vuonna
2015. Säästötoimenpiteet eivät kohdistu kuntalaisten saamiin palveluihin. Terveyspalvelut
paranevat, kun lääkäripalvelut ja hammaslääkäripalvelut saadaan vähintään 3 päivänä
viikossa. Säästötoimenpiteet kohdistuvat
toimintojen tehostamiseen ja verotulojen ja
maksujen lisäämiseen.
Toimintamenot ovat yhteensä 17.9 milj. euroa, kasvu edelliseen vuoteen -4,9 %, toimintatulot ovat yhteensä 8.1 milj. euroa, kasvua
edelliseen vuoteen -9,2 %. Toimintakate on
-9.9 milj. euroa. Suurimmat muutokset aiheutuvat maatalouslomituksen toiminnan vähenemisestä, joka johtuu palvelukysynnän
oleellisesta vähenemisestä. Maatalouslomituksen toiminta ei aiheuta kunnalle nettokustannuksia hallinnon ja toiminnan osalta.
Verotulojen kasvuksi on arvioitu 5,9 %, joka
perustuu tuloveroprosentin 0,25 % ja yleisen
kiinteistöveron 0,2 %:n nostoon sekä yhteisöverotulojen kasvuun. Yhteisöverotulojen
kasvu vuonna 2014 on ollut 25,5 % ja vuonna 2015 kasvu olisi 2,3 %. Yhteisöverotulot

kasvavat vuoden 2014 talousarvioon verrattuna 24,3 %.
Vuoden 2015 alussa tulee voimaan uusi valtionosuusjärjestelmä, joka vähentää kunnan
saamaa valtionosuutta. Suurin muutos kohdistuu peruspalveluiden valtionosuuteen,
joka vähenee 283.410 euroa eli 5,4 %.

Vanhustentaloyhdistys, Lääkärintie 7 as 5
1h+tk, 29 m2, vuokra 277,24 €/kk. Vuokraan
sisältyy lämpö ja vesimaksu.
Tiedustelut ja varaus asuntosihteeri Kaija
Kangas puh. 050 577 5200.


Vuoden 2015 vuosikate on 700.479 € ja
suunnitelmapoistot -358.480 €. Tilikauden
ylijäämä 347.029 euroa.
Investointimenot vuonna 2015 ovat 258.800
€. Suurimmat investointihankkeet ovat Lakkikeitaan tien perusparannus, Ojalan vedenottamon ottamiskapasiteetin laajentaminen,
Peurapolun rakentaminen, jätevedenpuhdistamon laitehankinnat ja kiinteistöjen korjaushankkeet.
Talousarvio ei sisällä uuden talousarviolainan ottamista vuonna 2015. Pitkäaikaista
lainaa vuoden 2015 lopussa on 1.688
€/asukas.
Mauno Mäkiranta
kunnanjohtaja


VAPAAT ASUNNOT
UUSIA VUOKRA-ASUNTOJA
Kiinteistöyhtiö H:joen Vuokratalot Oy
Juuri valmistuneesta 6 asunnon rivitalosta,
os. Peurapolku 12, vuokrattavana saunallisia
kaksioita. Kiinteistö liitetty valokuituverkkoon. Autokatospaikka ja tilava pihavarasto
sisältyy asunnon kuukausivuokraan. Vuokraan sisältyy lämpö. Vesi- ja sähkömaksu
kulutuksen mukaan. Asuntoja haetaan kunnan yleisellä vuokrahakemuslomakkeella.
4 kpl 2h+tk+s, 54 m2. Vuokra 550,80 €/kk
2 kpl 2h+tk+s, 62 m2. Vuokra 632,40 €/kk
Honkajoen Vuokratalot Oy, Sepäntie 2 B
2 h+k, 60 m2, vuokra 441,17 €/kk. Vuokraan
sisältyy lämpö. Vesimaksu 12 €/hlö/kk.

MAASEUTUTOIMI TIEDOTTAA
Hyvät Uuden Vuoden toivotukset myös täältä
maaseututoimesta!
Vuosi 2015 merkitsee meille ja asiakkaillemme taas uuden oppimista. Tätä varten
järjestämme kevään kuluessa koulutusta uusista tukijärjestelmistä. Tarvetta tähän on,
sillä joulukuussa Jämillä oli jo yli 300 kuulijaa.
Sähköisen tukihaun merkitys kasvaa, sillä
vuoden 2015 tukihaun yhteydessä kasvulohkot pitää piirtää myös kartalle. Samoin tukijärjestelmä viherryttämiseen, eri maankäyttömuotojen prosenttirajoineen ja ympäristökorvauksen lohkokohtaisine toimenpiteineen
helpottuu, jos tuen hakee sähköisesti. Myös
tähän järjestämme koulutusta ja jos on epävarma, tukihakemukset voi täytättää myös
avustajalla.
Honkajoen pohjoisosien tilusjärjestely on
edennyt joulukuun aikana siten, että olemme
kuumeisesti tehneet lohkojen jakoja, yhdistämisiä ja siirtoja uusille omistajille. Hallinnon
jakamat ja yhdistämät lohkot on nimetty ”Tilusjärjestely XX”, jossa xx on juokseva numero. Alkukevään aikana olisi hyvä käydä nämä
uudet muodostetut omistusyksiköt maaseututoimen kanssa läpi, jotta tukihaussa ei tulisi
uusien lohkojen kanssa kiirettä.


SIVISTYSTOIMEN TIEDOTTEET
KOULUJEN TOIMINTA KEVÄTKAUDELLA
23.-27.2.2015
3.-6.4.2015
1.5.2015
14.5.2015
30.5.2015

Talviloma
Pääsiäinen
Vapunpäivä
Helatorstai
Kevätlukukausi päättyy

Vanhojen tanssit Honkalassa
Perjantaina 20.2.2015 klo 19.00
Pääsylippu
- aikuiset 6 euroa
- lapset (alle 15 v.) 3 euroa
- alle kouluikäiset ilmaiseksi
Tervetuloa!

Lukion oppilaat

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.

Laita rennot ja mukavat vaatteet päällesi.
Aktiivipuistossa ollaan sukkasillaan tai
sisäpelikengillä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Minna Kurki,
p. 040 5203705, minna.kurki@honkajoki.fi
tiistaihin 3.2.2015 mennessä.
NUORISOTILAN SEINÄMAALAUS
Suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä
Pisama-kuvataidekoululaisten kanssa
nuorisotilan seinämaalaus.
Sinä nuori, joka olet kiinnostunut asiasta,
ota yhteyttä, Minna Kurki 040 5203705,
minna.kurki@honkajoki.fi.
Muistakaa seurata kunnan kotisivuilta
tapahtumia ja ilmoituksia.


KIRJASTON TIEDOTTEET
SENIOREIDEN TABLETTIOPASTUKSET

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA

ke 4.2. ja pe 6.2. klo 13
Toiko joulupukki tablettitietokoneen tai onko
mielessä oman tabletin hankinta? Tutustutaan vapaamuotoisessa tilaisuudessa tabletin käyttöön. Koska laitteita on kirjastossa
vain muutama, ryhmään otetaan vain muutama henkilö kerrallaan. Ennakkoilmoittautumiset viimeistään edellisenä päivänä kirjastoon. Mikäli tulijoita on enemmän kuin mukaan mahtuu, järjestetään lisää kokoontumisia. Tilaisuudet ovat samansisältöiset, joten
osallistu vain toiseen. Voit tuoda mukanasi
oman tabletin (kerro ilmoittautumisvaiheessa). Ei edellytä ennakko-osaamista!

DUUDSONIT ACTIVITY PARK

PYYDÄ iPAD KÄYTTÖÖSI KIRJASTOSSA!

Lähdetään temppuilemaan Seinäjoelle
hiihtolomalla tiistaina 24.2.2015 Duudsonit
Activity Parkiin.
Lähtö klo 10.15 Grillibaarilta ja paluu
samaan paikkaan n. klo 19.30.
Liput:
16,50 €, alle 6v. 10 €
Vapaa-ajan ohjaaja lähtee retkelle mukaan.
Alle 9-vuotiaalla huoltaja mukana. Ruokailu
omakustanteisesti Ravintola Pirttihirmussa.
Kunta kustantaa matkan.

Nyt voit pyytää virkailijalta käyttöösi tablettitietokoneen (iPad Air) esim. ePressissä olevien sanomalehtien lukemista varten tai sähköpostin tai netin käyttöön kirjaston tiloissa.
Laitteen käyttö on ilmaista. Henkilöllisyystodistus ja/tai kirjastokortti esitettävä pyydettäessä. Laitetta ei lainata kotiin. Käytön opastusta saa tarvittaessa.

Päivähoitoon etsitään sijaisia lyhytaikaisiin/äkillisiin sijaisuuksiin.
Tarkempia tietoja antaa päivähoidon ohjaaja,
Maria Hallia puh. 050 5775 727.
maria.hallia@honkajoki.fi


Kirjastossa on käytettävissäsi nyt myös langaton verkko. Vapaa pääsy omilta laitteilta.

Lehtivalikoima uudistuu! Uusia lehtiä mm.
Body ja Vauhdin maailma. Yhteensä kirjastoon tulee 3 sanomalehteä, 6 lasten- ja nuortenlehteä ja yli 20 aikuisten aikakauslehteä.
Lisäksi luettavissa on n. 170 maakunta- ja
sanomalehden näköisversiot ePressverkkopalvelun kautta.
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

”Koulutetut” Martat, Aino ja Liisa pitävät illan:
Ravitsemussuositukset tutuiksi ja tarjoavat
kahvit.
Huom! Tule tutustumaan ja jättämään tilaus
Martta-paidasta.
7.2. KOKO PERHEEN TAPAHTUMA HONKALASSA
Pellepariskunta Nelli ja
Niilo pellepuistoineen
Pellepuisto avataan klo 12
ja on avoinna klo 16
saakka, voitte tulla mihin
aikaan haluatte ja viihtyä
mielenne mukaan!
- VAPAA SISÄÄNPÄÄSY
- buffetti ja arvontaa
8.3. MARTTOJEN KIRKKOPYHÄ
Saarnaa Heli Karhumäki
www.martat.fi



HONKAJOEN KOTISEUTUYHDISTYS RY

JYLLIN SEUDUN KYLÄYHDISTYS
Yleinen kokous 27.01.15. klo 19.30 Jyllinhovissa, esillä sääntömääräiset asiat.
Keskustelua Jyllinhovin tulevaisuudesta!
Kahvitus, kaikki tervetulleita!
Kaikenlaisen metalliromun vastaanotto jatkuu
samalla paikalla olevalle vaihtolavalle osoitteessa Katkontie 1118.
Isot erät voidaan noutaa kotoa. Otamme vastaan myös akkuja.
Lisätietoja: Puh. 0500 362 284/Arto




HONKAJOEN MARTTAYHDISTYS ry
14.1. MARTTAILUA
POP Pankin kokoustiloissa klo 18.00.

Kokous tiistaina 20.1.2015 klo 18.00 Pop
Pankin kokoustiloissa.
Tervetuloa!
Vuoden 2015 jäsenmaksusi suoritat kätevimmin suoraan yhdistyksen tilille
FI5947201020007752.
Maksut entiset: 10 €/hlö ja 20 €/perhe.
Yhteystietomme ja ajankohtaiset tapahtumat
löydät osoitteesta www.honkajoenkotiseutu.fi
Uusia ideoita tai toiveita yhdistyksen toimintaan otetaan mielellään vastaan
Maria-Riitta puh. 040 5875252 tai
maria-riitta.prunnila@hotmail.fi tai johtokunnan jäsenille.


HONKAJOEN
SEURAKUNTA
Toiminta
Jumalanpalvelukset Aleksanderissa
vietetään messuina eli niissä on ehtoollinen,
pappina Johan Lampinen ja kanttorina Arto
Laaja ellei toisin mainita.
su 18.1. klo 10: ”Jeesus kutsuu ihmisiä näkemään Jumalan suuria tekoja.”
su 25.1. klo 10: ”Jeesuksen julkinen toiminta
on alkanut”, pappina Mikko Lempinen
su 1.2. klo 10: ” Hänen hyvyytensä on sama
kaikkia kohtaan.”
 tammisunnuntai
su 8.2. klo 12: kynttilänpäivä
 suunnittelu ja toteutus: rippikoululaiset
 kirkkokahvit
su 15.2. klo 10 Laskiaissunnuntai
 perhemessu
 kummikirkko
 luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen
su 22.2. klo 10: ”Ihminen ei elä ainoastaan
leivästä, vaan kaikesta, mitä Herra sanoo”,
pappina Lempinen
su 1.3. klo 10: ”Muista minua”, pappina Lempinen
su 8.3. klo 10: Naisten päivä
 Marttojen kirkkopyhä
 Heli Karhumäki saarnaa
Kirkkokonsertti
su 18.1. klo 18 Karvian soittokunta
Aleksanderissa
 vapaa pääsy
 ohjelma 10 €
Muuta toimintaa srk-talolla ellei toisin
mainita
Päiväkerhot kokoontuvat normaalisti joulutauon jälkeen
ti 13.1. klo 19 uusi kirkkovaltuusto kokoontuu
to 15.1. klo 13 vanhainkodin hartaus, klo 14
Honkakodon hartaus, klo 19 viihdekuoro
pe 16.1. klo 9.30 perhekerho, klo 18 miestenpiiri Jyllinhovissa

ma 19.1. klo 11 lähetyskerho
ti 20.1. klo 18.30 naistenpiiri
to 22.1. klo 19 viihdekuoro
pe 23.1. klo 9.30 perhekerho
ma 26.1. klo 11 lähetyskerho, klo 14.30 pyhäkoulu
to 29.1. klo 19 viihdekuoro
pe 30.1. klo 9.30 perhekerho, klo 18 miestenpiiri Jyllinhovissa
ma 2.2. klo 11 lähetyskerho
ti 3.2. klo 18.30 naistenpiiri
to 5.2. klo 13 vanhainkodin hartaus, klo 14
Honkakodon hartaus, klo 19 viihdekuoro
pe 6.2. klo 9.30 naistenpiiri
ma 9.2. klo 11 lähetyskerho, klo 14.30 pyhäkoulu
ti 10.2. klo 18.30 naistenpiiri
to 12.2. klo 19 viihdekuoro
pe 13.2. klo 9.30 perhekerho, klo 18 miestenpiiri Jyllinhovissa
ti 17.2. klo 18 päiväkerhon järjestämä lasketteluilta seurakuntatalon pihalla
to 19.2. klo 19 viihdekuoro
pe 27.2. klo 18 miestenpiiri Jyllinhovissa
ti 3.3. klo 18.30 naistenpiiri
to 5.3. klo 13 vanhainkodin hartaus, klo 14
Honkakodon hartaus, klo 19 viihdekuoro
pe 6.3. klo 9.30 perhekerho
Nuoret K-15
ma 19.1. klo 18 srk-talo K-15 ”punaisen kirjan” karaoke
la 31.1. klo 11 riparipäivä, isosiksi mielivät
mukana
su 8.2. klo 12 riparimessu, isosiksi mielivät
mukana
Rippikoulu
la 31.1. messun valmistelu klo 11-16, kokoontuminen srk-talolla
pe 6.2. yhteisvastuukeräys
su 8.2. messu klo 12, kokoontuminen klo
11.15
Kinkerit
Kevään kinkeriaikoja voi sopia virastosta

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 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
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 Hanna Vainionpää
puh. 044 772 7519
Kuluttajaneuvonta puh. 071 873 1901
Lemmikkieläinten talteen ottaja
Kari-Matti Nikkola, puh. 050 321 4463

SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY
MAALISKUUN 10. PÄIVÄNÄ 2015
Tiedotteeseen tulevat tekstit tulee toimittaa
kunnanvirastoon viimeistään maanantaina
2.3.2015.
Materiaalin voi lähettää myös sähköpostilla
osoitteella
anne.vahaniemi@honkajoki.fi

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

