KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2013
Honkajoen kunta,
Porhontie 5
38950 Honkajoki

IK Itella Oyj
Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin
talouksiin Honkajoella

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

VAPAAT ASUNNOT
-

Honkajoen Vanhustentaloyhdistys ry
Lääkärintie 5 as 6
1h+tk, 29 m2. Vuokra 277,24 €/kk.
Vuokraan sisältyy lämpö ja vesi.

Tiedustelut ja varaus asuntosihteeri Kaija
Kangas puh. 050 577 5200.

ANTENNITELEVISION NÄKYVYYS HONKAJOELLA
Kunnanhallitus päätti 1.10.2013 esittää
Viestintävirastolle ja Digita Oy:lle, että Honkajoen kunnan alueelle sijoitettaisiin televisiolähetysten vahvistusyksikkö, joka voidaan sijoittaa Soneran omistamaan linkkimastoon Honkajoen keskustan alueella.
Kunnanhallitus esittää, että Viestintäviraston toimesta selvitettäisiin televisiolähetysten katvealueet Honkajoen kunnan alueella.
Samalla kunnanhallitus pyytää Viestintävirastoa kiinnittämään huomiota matkapuhelinjärjestelmän kuuluvuuden katvealueisiin
Honkajoen keskustan alueiden ulkopuolella.
Televisiolähetysten näkyvyydestä ja katvealueista on keskusteltu Digita Oy:n edustajien kanssa. Yhtiön tekemien selvitysten
mukaan Honkajoella ei pitäisi olla katvealueita. Digita Oy:lle on tullut vain kolme honkajokisten tekemää valitusta televisiolähetysten huonosta näkyvyydestä.
Olemme sopineet Digita Oy:n kanssa kyselyn tekemisestä televisiolähetysten näkyvyysongelmista Honkajoen kunnan alueel-

la. Kysely toteutetaan tämän kuntatiedotteen liitteenä olevalla palautelomakkeella.
Toivomme, että kiinteistönomistajat, joilla
on ongelmia televisiolähetysten näkyvyydessä, vastaisivat kyselyyn joko tämän
kuntatiedotteen takasivulla olevan lomakkeen avulla tai sähköpostitse ositteeseen:
anne.vahaniemi@honkajoki.fi.
Mauno Mäkiranta
kunnanjohtaja


ONGELMAJÄTTEIDEN LUVATON
TUONTI JÄTEVEDEN PUHDISTAMOLLE
Kotitalouksien ongelmajätteitä otetaan vastaan Honkajoen kunnan jätevedenpuhdistamolla, osoitteessa Kauppatie 15, aina
parillisten viikkojen torstaipäivisin klo.
13:30-14:30.
Torstain ja perjantain välisenä yönä viikolla
40 oli jälleen tuotu luvatta puhdistamon portin taakse ongelmajätteitä, öljyä, akkuja,
televisio ym jätettä. Samoin suljetun kaatopaikan portille Santaskyläntielle oli syyskuun 23 päivänä tuotu luvattomasti jätteitä.
Rikkomuksista on tehty Kankaanpään poliisille tutkintapyyntö.
Tekninen toimisto


TOIMISTOSIHTEERI

 Leikkaa ja palauta!
Irmeli Hannukainen on jäänyt viettämään
hyvin ansaittuja eläkepäiviä ja hänen tilalleen toimistosihteeriksi on valittu Anne Vähäniemi Honkajoelta.
Anne Vähäniemelle voi jatkossa lähettää
kuntatiedoteaineistoa osoitteeseen
anne.vahaniemi@honkajoki.fi
Puhelinnumero on edelleen 050-5775206.

Ilmoittautuminen Honkalan joulumyyjäisiin 1.12.2013 klo 13.00-15.30
Osallistumme joulumyyjäisiin 1.12.2013
Yhdistys, seura tai yritys
_________________________________



Vastuuhenkilö

SIVISTYSTOIMEN TIEDOTTEET
JOULUMYYJÄISET JA JOULUNAVAUS
Honkalaa tarjotaan jälleen yhdistyksille,
seuroille, yrityksille ja muille kiinnostuneille
joulumyyjäispaikaksi sunnuntaina
1.12.2013 klo 13.00 – 15.30.
Samana päivänä on myös yrittäjien joulunavaus Honkalassa alkaen klo 15.30,
joten samalla reissulla voi osallistua molempiin tapahtumiin.
Myyntipöytävarauksia voi tehdä kunnan
vapaa-ajan ohjaajalle puh. 040 5203705
tai oheisella ilmoittautumislomakkeella,
joka palautetaan kunnanvirastoon. Varaukset tulee tehdä viimeistään 31.10.2013
mennessä.
Huomatkaa, että mikäli paikkavarauksia
tulee hyvin vähän, ei myyjäisiä järjestetä. Siksi kannattaa toimia mahdollisimman pian.
Vapaa-ajan ohjaaja Minna Kurki ottaa varauksia vastaan varmimmin tiistaisin ja torstaisin klo 9.00 – 16.00 sekä maanantaisin ja
keskiviikkoisin klo 13.00 – 20.00.
Myyntipöytä on ilmainen kaikille myyjäisiin
tuotteitaan tuoville. Varaamme paikalle
myyntipöydät, muun rekvisiitan huolehtivat
myyjät.
Myyjäistapahtumasta ja joulunavauksesta
on tarkemmin marraskuun kuntatiedotteessa.

_________________________________
Osoite ja puh. nro
_________________________________

Palautus kunnanvirastoon 31.10.2013
mennessä.
Tervetuloa mukaan!


KIRJASTON TIEDOTTEET
Ma 4.11. Postcrossing-harrastuksen
esittely klo 18
Postcrossaillen tutustut muihin postikorttiharrastajiin, opit kieliä ja uutta eri maiden
tavoista ja kulttuureista. Kansainvälinen
postikorttivaihto sopii myös koko perheen
harrastukseksi. Tiesitkö, että postcrossing
sopii käytettäväksi myös maantiedon tai
kielten opetuksen tukena? Esittelyn päätteeksi arvotaan aiheeseen sopivia palkintoja. Kahvitarjoilu. Esittelijänä Pauliina Heikkilä. Tervetuloa!
To 28.11. Petäjä-opiston joulukorttipaja
klo 14.30-19
Tule tekemään itse omat joulukorttisi! Poikkea pajaan oman aikataulusi mukaan, lasten kanssa tai yksin. Materiaalimaksu
2€/osallistuja. Opettajana Titta Snellman.
Tervetuloa!

Kirjasto avoinna
Ma 13 – 20
Ti 13 – 16
Ke 11 – 16
To 13 – 19
Pe 13 – 19
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


VAPAA-AIKA TOIMI
NUORISOTILAT JÄLLEEN AVOINNA
Maanantaina ja keskiviikkona klo 16-20
Perjantaina nuorisokahvila klo 18-22
( Muina aikoina tilanteen mukaan.)
Ohjaaja aina paikalla!
Nuorisotiloissa on mahdollisuus tavata kavereita, pelata pelejä (mm.biljardi, pöytätennis, ilmakiekko), kuunnella musiikkia,
katsoa tv:tä, kahvitella tai lukea vaikkapa
yhdessä kokeisiin ym.
Tarjolla on myös teema-iltoja, esim. Halloween-party , jouluista askartelua, huovutusta, meikki-ilta jne.
Tervetuloa rentoutumaan hauskassa seurassa !


TYTTÖJEN ( 13-17 V.) LIIKUNTAKERHO
Honkalassa tiistaisin klo 17-18
Pelataan sählyä, jalkapalloa, koripalloa tms.
Tutustutaan lajeihin ja tehdään sitä, mikä
tuntuu mielekkäältä.
Tervetuloa kuntoilemaan !
Vetäjänä: Minna Kurki p. 040-5203705
POIKIEN (13-17 V.) SÄHLYKERHO
Honkalassa maanantaisin klo 17-18.
Tervetuloa joukolla mukaan!
Vetäjänä: Jonne Mäkinen ( Minna Kurki
myös läsnä).

PERHEEN ULKOILUPÄIVÄ PURURADALLA
Sunnuntaina 20.10.2013 klo 13-15
- Lähtö Honkalan mäeltä, teknisen työn
vierestä.
- Leikkimieliset rastit odottavat vastaajaansa 1 km:n lenkillä.
- Laavulla mehutarjoilu.
- Osallistuneiden kesken arvontaa.
Sydämellisesti tervetuloa!
Lisätietoja : Minna Kurki, vapaa-ajan ohjaaja puh. 040-520 37 05


UIMAREISSU IKAALISTEN KYLPYLÄÄN
Tiistaina 22.10.2013 (syyslomalla)
Vielä muutama paikka vapaana.
Ks. tarkemmat tiedot syyskuun kuntatiedotteesta
TAIKURIKOULU HOKKUS POKKUS
Puukoululla torstaina 24.10.2013
klo 10-14 (syyslomalla)
Vielä muutama paikka vapaana!
Kts. tarkemmat tiedot syyskuun kuntatiedotteesta.


SUOMEN KÄDENTAIDOT 2013 -MESSUT
Mennään viettämään idearikas päivä Suomen suurimpaan käsi- ja taideteollisuusalan
messutapahtumaan Tampereelle
lauantaina 16.11.2013.
Lähtö klo 8.00 Grillibaarilta, paluu n. klo
19 .
Liput 10 € / hlö
Matka 10 € / hlö
Ilmoittautumiset : Minna Kurki p. 0405203705 tai minna.kurki@honkajoki.fi (ma
ja ke klo 13.00-20.00, pe klo 14.00-22.00, ti
ja to klo 9.00-16.00) tiistaihin 5.11.2013
mennessä. Mukaan mahtuu 40 lähtijää
ilmoittautumisjärjestyksessä.

JOULUKRANSSI-ILLAT KYLISSÄ
Tulkaa nauttimaan tekemisen ilosta ohjaajan opastuksella. Tehdään joulukranssi,
opetellaan eri tekniikoita, materiaalien ja
värien käyttöä, ryhmittelyä, rytmiä jne.
Ota mukaasi oksasakset, puolalankaa(rautalankaa), kuumaliimapistooli (jos
sinulla on), risuja, varpuja, havunoksia, käpyjä tms. luonnonmateriaaleja. Ota myös
nauhoja, helmiä, joulukoristeita ym. Voit
halutessasi tuoda myös valmiita kranssipohjia, jotka koristelet illan aikana.

ISÄNPÄIVÄLOUNAS
Yhteiskoulun 9lk järjestää perinteisen isänpäivälounaan seurakuntakodilla
su 10.11.2013. klo 11
Tuotto käytetään leirikoulun rahoittamiseen.
Isänpäivän kunniaksi kaikkien miesten lounasliput osallistuvat arvontaan.

KRANSSI-ILLAT:
JYLLIN LEIRIKESKUKSESSA tiistaina
5.11.2013 klo 15-21
Ilmoittautumiset 29.10.2013 mennessä Anne Lapikistolle puh. 040-5515460
MÄKIPIRTILLÄ torstaina 14.11.2013 klo
15-21
Ilmoittautumiset 7.11.2013 mennessä Eevi
Majakankaalle puh. 040-5163002
ANTILAN KOULULLA torstaina
21.11.2013 klo 15-21
Ilmoittautumiset 14.11.2013 mennessä
Erkki Ilmarille puh. 0400-462142
HONKALASSA maanantaina ja tiistaina
25.11-26.11.2013 klo 15-21
Ilmoittautumiset 18.11.2013 mennessä
Minna Kurjelle p. 040-5203705 (ma ja ke
klo 13.00-20.00, pe klo 14.00-22.00, ti ja to
klo 9.00-16.00)


ÄSSIEN LÄTKÄMATSI
Lähde mukaan ÄSSÄT – SAIPA -matsiin
keskiviikkona 27.11.2013.
Lähtö Grillibaarilta klo 16.30, paluu pelin
jälkeen samaan paikkaan.
Mukaan mahtuu 40 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Alle 13v. huoltaja mukana.
Heinolan Auto ja Traktori kustantaa otteluliput, kunnan vapaa-aikapalvelut kustantaa
matkan.
Ilmoittautumiset: Minna Kurki ,vapaa-ajan
ohjaaja p. 040-5203705 (ma, ke klo 13.0020.00, ti, to klo 9.00-16.00 ja pe klo 14.0022.00)



TYÖ-JA PÄIVÄTOIMINTAKESKUS
Työ-ja päivätoimintakeskus on kiinni koulujen syysloman ajan 21-27.10.2013.


PARTIOLIPPUKUNTA HONKAHUKAT TIEDOTTAA
Lupausjuhla Puukoulun partiokololla pe
1.11. klo 18. Jokaisen ikäkauden aloittavat
partiolaiset ja uudet aikuiset antavat partiolupauksen. Lisäksi partiomaista ohjelmaa, collegepaitojen ja t-paitojen myyntiä,
adventtikalenterien myyntikampanjan aloitus ja pientä tarjoilua. Kaikki partiolaiset
perheineen tervetuloa!
Lippukunnan vuosikokous lupausjuhlan
jälkeen pe 1.11. klo 19.15. partiokololla.
Tervetuloa kaikki lippukunnan 15-vuotta
täyttäneet ja sitä vanhemmat jäsenet päättämään yhteisistä asioista.
Adventtikalenterien myyntikampanja
marraskuussa. Tavoite on, että jokainen
jäsen myy ainakin yhden kalenterin! Jos
myyt kymmenen, saat siitä mestarimyyjän
tonttumerkin partiopaitaasi. Lisätietoja lupausjuhlassa ja syystiedotteessa.


Sekapellin vastaanotto Jyllin osuuskaupalla
olevalle lavalle.
Jos kyseessä akut, kodinkoneet tai romuautot, ota yhteys Arto Lapikistoon.
Myös noutopalvelu.
Yhteyshenkilö Arto Lapikisto 0500 362 284

kut mukaan. Kaavoitus extraa.
Asiantuntijaraati, mutta myös honkajokinen
yleisö voivat joulumyyjäisissä äänestää
mieleisensä.
Nyt kaikki ompelu- ja suunnittelutaitoiset
kehittelemään tuotetta, josta voi tulla
Kansanpukuraadin hyväksymä Honkajoen
kansanpuku.





JYLLINSEUDUN KYLÄYHDISTYS

SAUNALUOMA-PUKARA KYLÄTOIMIKUNTA
Tuote-esittelyilta Mäkipirtillä keskiviikkona
30.10. klo 19 alkaen.
Swipen ym. tuotteita
Esittelijänä Sirkka-Liisa Anttila.
Tuotteet saa mukaan heti paikan päältä.


HONKAJOEN KOTISEUTUYHDISTYS RY
SYYSKOKOUS 16.10. klo 19.00
Pop pankin kokoustiloissa
- sääntömääräiset asiat
Johtokunta kokoontuu klo 18.00
Tervetuloa!


Honkajoen Kotiseutuyhdistys järjestää
"Honkajokinen asu" -suunnittelukilpailun
ajalla 1.6.-15.11.2013. Kilpailu on avoin
kaikille.
Etsimme tuotetta, joka pohjaa vanhaan
honkajokiseen perinteeseen. Materiaali
esim. villa,pellava. Väreinä kasvivärit. Vinkkejä voit löytää esim. B.A. Paldanin kertomuksesta 1851-52 Menneitä muistellen IV,
sivu 138.
Etsimme "rahvaan" arkivaatteeseen pohjautuvaa, helposti kirkkoasuksi muuntautuvaa naisen asua, jota voitaisiin käyttää erilaisissa tilaisuuksissa, markkinakojusta yhdistyksen juhlatilaisuuksiin. Miehen liivi täydentäisi kokonaisuuden.
Aikoinaan kotona kangaspuissa kudotut
kankaat olivat ruudutettuja tai raidallisia.
Suunnitelmassa on tärkeää mainita kangas,
josta asu on suunniteltu, mielellään mallitil-

Honkajoen Kotiseutuyhdistys suunnittelee uutta kotiseututeosta, työnimeltään
"Honkajokinen asutus vuodesta
1670 lähtien", johon keräämme tietoja kaikista kunnan alueella nyt ja aikaisemmin
sijaitsevista/sijainneista taloista, tiloista,
mökeistä, torpista ja muista asunnoista.
Haluamme vain seuraavia tietoja:
(Talon kuva), tilan nimi, nykyinen omistaja/asukkaat, tilan perustajat, vuosi, jos tiedossa. Montako omistajaa tilalla on ollut,
jos saman suvun hallussa, montako sukupolvea, jotain erityistä tilaa koskevaa.
Yhteydenotot: Eevi 040 516 3002, Saila
050 589 4889, Ossi 040 415 2465
ossi.vahekoski@suomi24.fi
Riitta 040 587 5252
maria-riitta.prunnila@hotmail.com,
tavattavissa keskiviikkoisin klo 12-16
myös kunnantoimistossa, jonne toivomme teidän toimittavan aineistoa.


HONKAJOEN MARTTAYHDISTYS ry
26.10 SAVIPAJAKURSSI PORISSA
Aikaa ruokailuun ja vaikka ostosten
tekemiseen. Ilmoita 17.10. mennessä,
p.0400594824.
Katso Kankaanpään Seudun yhdistystoimintapalstalta muita tapahtumia.
Tapahtumat ovat kaikille avoimia,
tule mukaan!
www.martat.fi

MTK-HONKAJOEN YHDISTYS RY

HONKAJOEN JOULULEHTI

Järjestämme teatterimatkan jäsenille
14.12.2013 Porin teatteriin, jossa esitetään
Ilmari Turjan kirjoittama komedia ”Särkelä
Itte”.
Teatteriesityksen jälkeen illallinen ravintola
Satakunnassa.
Ilmoittautuminen 15.11.2013 mennessä
maksamalla MTK-Honkajoen yhdistyksen
tilille FI3447201020008396 30,00 € henkilöltä Honkajoen Osuuspankkiin.
Samalla voi ilmoittaa, haluaako pääruoan
kala vai naudanliha vaihtoehdolla.
Matkaan on varattu linja-auto, joten paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Auton reitti ilmoitetaan myöhemmin.

Honkajoen leijonat julkaisevat jälleen ensi
jouluksi perinteisen joululehden. Lehteen
otetaan vastaan yleisöltä julkaistavaksi artikkeleita mielenkiintoisista henkilöistä, tapahtumista yms.
Etenkin paikkakunnan historia ja sotajutut
ovat olleet luettuja lehden sivuilta. Täällä
kertaa voisi olla myös mielenkiintoista lukea
omakohtaisista kokemuksista suurpetojen
kanssa joko viimeaikaisista tai jo aikaisemmin tapahtuneista.
Aihevinkkejä ja artikkeleita voi toimittaa kaikille klubilaisille tai Markku Rauhalalle,
osoitteeseen; markku.rauhala@honkajoki.fi
tai osoitteella Puistotie 4 tai soittamalla
044-5775230.


ELÄKELIITON HONKAJOEN YHDISTYKSEN TIEDOTTEET

KYLÄTALKKARIT
Kylätalkkarit ovat aloittaneet toiminnan
Honkajoella 4.10.2013.
Heidän työaikansa ovat arkisin 8.30-15.00
Kiinnostuitko? Kysy lisätietoja.
Tero Koivisto 050-388 9422
Sami Tuomainen 040-356 5909


PESÄMÄKI JM-KILPAILU
27.10.2013 klo 11
Luokat: evk,naiset,nuoret ja yleinen

El-Honkajoen yhdistys vuokraa
KAHVINKEITINTÄ
kokoa 8-15 litraa (pienempiin ei voi
käyttää)
Hinta 20 €. Kysy Marketalta 050 5953654
Honkalassa JUMPPA joka tiistai
Klo: 15.00-15.45
Tule ja tuo kaverisikin! Meillä mukanaolo on
taitoja tärkeämpi.
Voit kysyä lisää: Toini Päivönsalo
puh:0400-268172
VUOSI 2013 TOIMINTAKALENTERI
LOKAKUU
KAAMOS RISTEILY totuttuun tapaan
23-24.10 (ke-to)
Lähtö: keskiviikko klo 15.00 grillibaari
Sisältää matkan, 2h/hytissä AAMIAISELLA
kysy peruutuspaikkoja
hinta 40 € .
MARRASKUU
Lauantai 02.11.2013 klo 10.00 Kirkkopyhä
Honkajoen kirkossa.

Tervetuloa!

TALLINNAAN PÄIVÄRISTEILY
Maanantai 11.11.klo 03.00 lähtö
grillibaarilta ja paluu noin klo 23.30-24.00
Kysy heti matkaa, bussi mukana.
Hinta 55 €, sisältää aamiaisen laivalla.
EL-HONKAJOEN YHDISTYKSEN
SYYSKOKOUS 25.11.2013. klo 12.00
Op-kerhohuoneella, Porhontie 1.
Tervetuloa mukaan!
tv.hallitus
JOULUKUU
MYYJÄISET
Sunnuntaina 1.12. Vihtoja, leivonnaisia,
laatikoita, kahvia ja hyvät arpajaiset
TEATTERIMATKA SEINÄJOELLE
4.12.HILJAISET SILLAT (iltanäytös)
Lähtö grillibaarilta klo 16.00, hinta 40;sisältää myös väliaikakahvin.
JOULUKONSERTTI
Lauantaina 14.12. klo 19.00 Honkajoen
kirkossa. Yhteisvastuullisesti muiden
yhdistysten kanssa.
Jouko Enkelnotko baritoni ja kontratenori,
Juha Leivo piano ja Golden Tones jousikvartetti.
Käsiohjelma ennakkoon 8 € ja ovelta 10 €.
Paljon ihania hetkiä yhdessä ja yksin.
Tervetuloa mukaan yksin, kaksin ja
porukalla, toivottaa koko HALLITUS
matkavastaavat:
Marketta Luomanmäki 050 5953654
Riitta-Liisa Kustila 0400 854040

silta, lapset ilmaiseksi. Lisäksi haitarinsoittoa, arpoja ja kahvit lopuksi.
17.10 klo 18.00 sururyhmä seurakuntatalolla
18.10 klo 9.30 perhekerho, klo 18.00 miestenpiiri Jyllinhovissa
su 20.10 klo 10.00 messu
21.10-27.10 syyslomaviikko, ei kerhoja
21.10 klo 12.00 veteraani- ja eläkeläiskuoron harjoitukset op-kokoustiloissa
23.10 klo 9.00 hautausmaan haravointitalkoot
25.10 klo 17.00 isosleiri Jyllinhovissa, päättyy sunnuntaina kirkossa
su 27.10 klo 10 messu, maataloustuottajien kirkkopyhä, sadon siunaaminen. Kahvit
seurakuntatalolla.
28.10 klo 11.30 lähetyskerho, klo 12.00
veteraani- ja eläkeläiskuoron harjoitukset
op-kokoustiloissa
29.10 klo 18.30 naistenpiiri
31.10 tykykerho
1.11 klo 9.30 perhekerho, klo 17.30 Miestenpiiri, kokoontuminen srk-talon pihalla (ei
Jyllissä).
2.11 pyhäinpäivän messu, eläkeläisten
kirkkopyhä. Luetaan kaikkien kirkkovuoden
aikana kuolleiden nimet ja sytytetään kynttilät.
su 3.11 klo 19.00 tuomasmessu, rippikoulun aloitus
4.11 klo 14.30 kokkikerho
6.11 klo 13 vanhainkodin hartaus, klo
14.00 honkakodon hartaus
8.11 klo 9.30 perhekerho



HONKAJOEN
SEURAKUNTA
Toiminta
15.10 klo 18.30 naistenpiiri
16.10 klo 11.00 ”kiva nähdä” -lounas srktalolla; kaikille avoin ruokailuhetki, 5€ aikui-

su 10.11 klo 10 messu, klo 11.00 isänpäivälounas seurakuntatalolla, 9lk järjestää
11.11 klo 11.30 lähetyskerho, klo 12.00
eläkeläis- ja veteraanikuoron harjoitukset
op-kokoustiloissa, klo 15.00 pyhäkoulu
13.11. klo 11.00 ”kiva nähdä” -lounas srktalolla; kaikille avoin ruokailuhetki, 5€ aikuisilta, lapset ilmaiseksi.

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 Marja Vanhatalo 040 197 8518
Taloudenh./kanttori Arto Laaja
(ma, ke ja pe) p. 0400 599 016
Toimistosihteeri Helena Nummijärvi
(ti ja to) p. (02) 545 1026
Seurakuntamestari p. 0400 919 118

Seurakuntalaisia käydään tervehtimässä
75, 80, 85, 90, 91… vuotispäivillä. Ellet halua seurakunnan vierailua, tai olet matkoilla,
ilmoittaisitko asiasta kirkkoherranvirastoon.
Jos haluat järjestää srk-illan, muistoseurat
tai kodin siunaamisen, ota yhteys virastoon
tai kirkkoherraan.
Diakoni Helenan säännölliset vastaanottoajat ovat viikoittain ti 15-17 ja ke 9-11 sekä
sopimuksen mukaan. Halutessaan ajan voi
varata Helenalta. Myös EU-paketteja on
jaossa.


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
Vs maaseutusihteeri
Hannu Syväoja  044 577 5208
Lomituspalvelujohtaja
Sirpa Poikelispää  050 577 5219
Sivistystoimenjohtaja, päivähoitoasiat
Leena Kamppi  044 577 5220
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
Vs.velkaneuvoja Timo Mansikkaviita
puh. (02) 5727 9213 tai 044 772 7519,
Kuluttajaneuvonta puh. 071 873 1901
Lemmikkieläinten talteen ottaja
Kari-Matti Nikkola, puh. 050 321 4463

HONKAJOEN PERUSPALVELUKESKUS
SEURAAVA KUNTATIEDOTE JAETAAN
MARRASKUUN 12. PÄIVÄNÄ 2013
Tiedotteeseen tulevat tekstit tulee toimittaa
kunnanvirastoon viimeistään maanantaina
4.11.2013.
Joulukuussa ei tiedotetta jaeta.
Materiaalin voi lähettää myös sähköpostilla
osoitteella anne.vahaniemi@honkajoki.fi

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 puh 02-577 3600
- aikuisneuvola, seniorineuvola
- äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola, ajanvaraus p. 044 577 3601
- opiskelija- ja kouluterveydenhuolto, terveydenhoitaja p. 044 577 3609
Laboratorionäytteenotto
ajanvaraus puh 02-577 3600
Hammashoitola
ajanvaraus puh 044 577 3613
Sosiaaliohjaaja puh 044 577 5211
- vastaanotto ke-pe klo 9-11 ilman ajanvarausta, muulloin ajanvarauksella
- toimeentulotukiasiat
Lastenvalvoja puh 044 577 2849
Kotihoito
- kotikäyntipyynnöt mieluummin aamulla
klo 8-9, puh 044 5773610, 044 5773611
- ateriapalvelu, puh 044 577 5242

 Leikkaa ja palauta kunnanvirastoon 31.10.2013 mennessä!
KYSELY TELEVISIONÄKYVYYTEEN LIITTYVISTÄ ONGELMISTA
1. Kiinteistön osoite
_________________________________________________________

2. Ovatko häiriöt:
(rasti ruutuun)

jatkuvia
ajoittaisia

( )
( )

3. Onko lähetyshäiriöllä yhteys:
(rasti ruutuun)
säähän
on ( )
vuoden aikaan
on ( )
vuorokauden aikaan
on ( )

ei ( )
ei ( )
ei ( )

4. Millä tv-kanavilla häiriöitä esiintyy _______________________________
5. Mille asemalle antenni on suunnattu ______________________________
6. Onko antenniliike käynyt selvittämässä ongelmaa. on ( )

ei ( )

HONKAJOEN KUNTA
Tekninen toimisto

VESIMITTARIEN LUKUPYYNTÖ VESIHUOLTOLAITOKSEN ASIAKKAILLE
Honkajoen kunnan vesihuoltolaitos pyytää asiakkaitaan lukemaan vesimittarinsa ja
ilmoittamaan lukeman 30.10.2013 mennessä kunnan tekniseen toimistoon.
Lukupyyntö postitetaan muualla asuville.
Ilmoitukset pyydetään mieluiten jättämään kunnanviraston pääoven ulkopuolella olevaan
punaiseen lukittuun postilaatikkoon.
Ilmoituksen voi tuoda kunnanvirastoon, faksata numeroon 02 5775214, lähettää sähköpostitse
osoitteeseen marita.berglund@honkajoki.fi, soittaa tai tekstiviestittää
puh. 050 5775231 tai postittaa, jolloin postimerkkiä ja kuorta ei tarvita.
TÄMÄ PYYNTÖ EI KOSKE RIVITALOJEN ASUKKAITA.
Rivitalojen lukemat ilmoittaa kiinteistönhoitaja tai isännöitsijä.
leikkaa tästä

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUKEMAILMOITUS
Palautus 30.10.2013 mennessä
vastaanottaja
maksaa
postimaksun
kulutuspaikan lähiosoite:
_______________________________________
lukema: _______________________m3
lukupäivä: _________________
Ilmoittajan nimi ___________________________
Puhelin ______________________________
Muuta ilmoitettavaa
vesilaitokselle ____________________________

HONKAJOEN KUNTA
Vesihuoltolaitos

________________________________________

Tunnus 5002477

________________________________________

00003 VASTAUSLÄHETYS

