KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2013
Honkajoen kunta,
Porhontie 5
38950 Honkajoki

IK Itella Oyj
Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin
talouksiin Honkajoella

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

Honkajoen Vanhustentaloyhdistys ry:
Lääkärintie 5
2h+kk, 37 m2, Vuokra 353,72 €/kk.
Vuokraan sisältyy lämpö ja vesimaksu.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
(ARA) myöntää avustukset
- hissien rakentamiseen
- muun liikuntaesteen poistamiseen
- terveyshaitan poistamiseen sosiaalisin
perustein.

1h+tk, 30 m², vuokra 286,80 €/kk.
Vuokraan sisältyy lämpö ja vesi.

Kaikkien hakemusten hakuaika päättyy
27.3.2013

Honkajoen kunta
Katkontie 7 as 2
1h+tk+s, 43 m², vuokra 262,39 €/kk.
Vuokraan sisältyy lämpö.

Hakemuslomakkeita ja tarkempia ohjeita
saa www.ara.fi tai kunnan teknisestä toimistosta 044 577 5230 Markku Rauhala
sekä kunnan asuntotoimistosta
050 5775200 Kaija Kangas.

VAPAAT ASUNNOT

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

VUODEN 2013 KORJAUS-, ENERGIA- JA
TERVEYSHAITTA-AVUSTUSTEN HAKEMINEN
Kunnan myöntämät avustukset:
Korjausavustukset
- vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan sosiaalisin perustein
- kuntotutkimuksen, kuntoarvion ja huoltokirjan laatimiseen.
Energia-avustukset
- tarveharkintaiset (tulorajat) energiaavustukset pientaloille energiaavustukset pien-, rivi- ja kerrostaloille
siirtymisestä sähkö- tai öljylämmtyksestä uusiutuvaa energiaa hyödyntävään
päälämmitysjärjestelmään
- muut energia-avustukset taloyhtiöille
erinäisiin toimenpiteisiin
- energiakatselmukseen

Hakemukset tulotietoliitteineen tulee toimittaa kunnan tekniseen toimistoon osoitteeseen Porhontie 5, 38950 Honkajoki,
27.3.2013 mennessä.
Honkajoella 24.1.2013 Asuntotoimi


PERUSPALVELUKESKUS TIEDOTTAA
Satakunnassa ja myös Posassa siirryttiin
1.3.13 sähköiseen reseptiin eli eReseptiin kuten muualla Suomessa on jo siirrytty.
Tämän jälkeen lääkäri tai reseptin kirjoitusoikeuden omaava terveydenhoitaja, joka
määrää Sinulle lääkettä, kirjoittaa Sinulle
sähköisen reseptin. Se tallennetaan Reseptikeskukseen.
Saat potilasohjeen paperilla. Ohjeessa on
kerrottu Sinulle määrättyjen lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet.
Voit hakea lääkkeesi mistä tahansa apteekista. Apteekissa katsotaan reseptikes-

kuksesta, mitä lääkkeitä Sinulle on määrätty ja saat lääkkeesi.
Ota mukaan apteekkiin potilasohje ja
Kela-kortti. Kun näytät potilasohjeen, niin
asiointisi nopeutuu. Lääkkeet saat kyllä
pelkällä Kela-kortillakin. Tarvitset myös Kela-kortin, jotta saat lääkkeestä sairausvakuutuskorvauksen.

SÄHKÖINEN TUKIHAKUKOULUTUS
MTK Satakunnan Tietovirta -hanke ja Honkajoen kunta järjestävät sähköisen tukihakukoulutuksen Honkajoen yhteiskoulun ja
lukion ATK-luokassa.

Lääkemääräys on voimassa vuoden.
Kun joku toinen asioi puolestasi.
1. apteekissa, niin hänellä pitää olla mukana saamasi potilasohje ja Sinun Kelakorttisi. Niillä hän todistaa, että hänellä
on oikeus noutaa lääkkeesi. Jos toinen
henkilö hoitaa muita eReseptiin liittyviä
asioitasi apteekissa, niin Sinun pitää
antaa siihen kirjallinen suostumus,
jonka Sinä olet allekirjoittanut. Suostumus annetaan lomakkeella, joita on saatavissa apteekeissa, peruspalvelukeskuksissa ja Kelassa.
2. peruspalvelukeskuksessa tarvitaan
myös kirjallinen suostumus Sinulta,
jos joku toinen tuo reseptiäsi uusittavaksi.
Kun Sinulle määrätty lääke on lopussa tai
resepti on vanhentunut, voit uusia reseptin apteekissa tai peruspalvelukeskuksessa. Pyyntö käsitellään terveydenhuollossa 8 päivän kuluessa, joten tuo
reseptisi uusittavaksi riittävän ajoissa.
Yksityisten lääkärien määräämiä reseptejä ei enää uusita peruspalvelukeskuksissa.


MAASEUTUTOIMI TIEDOTTAA
ALUEELLINEN TUKIKOULUTUS
MTK Satakunnan tietovirta –hanke ja Pohjois-Satakunnan kunnat järjestävät tukikoulutuksen Jämi-Areenalla, Jämijärvellä
3.4.2013 klo 10-14. Ilmoittautumiset
27.3.2013 mennessä Honkajoen maaseututoimistoon. puhelin 044-5775208 tai sähköpostilla hannu.syvaoja@kankaanpaa.fi


Koulutus pidetään keskiviikkona 10.4.2013
klo 14-17. Ilmoittautumiset 3.4.2013 mennessä Honkajoen maaseututoimistoon.
Puhelin 044 577 5208 tai sähköpostilla
hannu.syvaoja@kankaanpaa.fi


SIVISTYSTOIMEN TIEDOTTEET
Zumba-tunnit jatkuvat Honkalassa
jälleen tiistaisin klo 19.15-20.15
Mukavaa ja reipasta liikuntaa kunnon kohottamiseksi. Ilmoittautumiset paikanpäällä.
Ohjaajana Annika Joost
Tervetuloa Zumbaamaan !


Kouluun ja esiopetukseen ilmoittaminen
Kouluun ilmoitetaan kaikki vuonna 2006
syntyneet lapset sekä muut oppivelvolliset,
jotka ovat aloittamassa koulunkäynnin
Honkajoella syksyllä 2013.
Kouluun ilmoittaminen on Puukoululla
keskiviikkona 20.3.2013 klo 8.30-9.30.
Samalla voi hakea koululaisten ap/ip-toimintaan. Kouluun tutustuminen järjestetään
toukokuussa 2013.
Esiopetusoppilaiden ilmoittautuminen on
Puukoululla keskiviikkona 20.3.2013 klo
9.00-10.00. Esiopetukseen ilmoitetaan
vuonna 2007 syntyneet lapset. Esiopetukseen tutustuminen järjestetään toukokuussa 2013.

Anomus koulunkäynnin aloittamisen lykkäämisestä tai koulun aloittamisesta ennen
oppivelvollisuusikää tulee toimittaa asianmukaisin lausunnoin varustettuna 15.4.13
mennessä sivistystoimistoon, osoitteella
Porhontie 5, 38950 Honkajoki.
Lisätietoja antaa sivistystoimenjohtaja Leena Kamppi, puh. 044 577 5220.


Päivähoitopaikat haettavina
Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi lasten päivähoitopaikat toimintakaudelle
1.8.2013-31.7.2014. Hoitopaikkaa hakevat
uudet, 1.8.2013 alkaen kunnallista hoitopaikkaa tarvitsevat sekä esikouluun tulevat,
jotka tarvitsevat esikouluajan ulkopuolella
päivähoitoa.
Päivähoitohakemuksia saa kunnan INFOpisteestä, sekä kunnan kotisivulta osoitteesta: www.honkajoki.fi. Hakemukset palautetaan 12.4.2013 mennessä sivistystoimistoon osoitteeseen 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.
Lisätietoja antaa sivistystoimenjohtaja Leena Kamppi puhelin 044 577 5220.

Toimintaa järjestetään lukuvuoden aikana
koulupäivinä klo 16.30 saakka. Lukuvuosi
2013-2014 alkaa 8.8.2013.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan aikana lapsille
tarjotaan välipala. Toiminta sisältää leikkiä,
läksyjen tekoa, ulkoilua, lukuhetkiä jne.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta
peritään huoltajilta maksu, joka on 60 euroa/lapsi kuukaudessa.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan
8.8.2013 alkaen tulee hakea 12.4.2013
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. Jo hakemuksen jättäneiden ei tarvitse hakea enää
uudelleen.
Hakulomake palautetaan Honkajoen sivistystoimistoon, os. Porhontie 5, 38950 Honkajoki.


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

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on
perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille ja erityisopetukseen siirretyille oppilaille tarjottavaa toimintaa. Honkajoella toimintaa järjestetään Puukoululla.

Seutulipun hinta on asiakkaalle 60 euroa/30
pv oikeuttaen siis rajoittamattomaan matkustusmäärään Satakunnan alueella lipun
voimassaoloaikana.
Lisätietoja osoitteesta www.matkahuolto.fi


TEKNINEN TOIMI TIEDOTTAA
Konetarjouspyyntö
Honkajoen kunnan tekninen lautakunta
pyytää tarjouksia lautakunnan vuosien
2012-2015 aikana käyttöön/työhön tilaamista maanrakennus- kuljetusalan koneista ja
laitteista (esim. kaivinkoneet, kuorma-autot,
traktorit, kauhakuormaajat, tiehöylät, harjakoneet, kurottajat ym.).
Vapaamuotoisessa tarjouksessa tulee ilmetä koneen tekniset tiedot ja lisälaitteet, jotka
sisältyvät tarjoustuntihintaan kuljettajineen,
varusteineen, ja ne lisälaiteet, joita käytettäessä on koneella korotettu hinta.
Seuraavan vuoden hintaa voidaan tarkistaa
urakoitsijan hakemuksesta maanrakennusalan koneiden indeksikehityksellä. Tarjouksen voi antaa myös traktorista laitteineen ilman kuljettajaa. Hintojen yhteydessä
mainitaan alv-erittely.
Tarjous tulee toimittaa suljetussa kuoressa
tekniselle lautakunnalle 25.3.2013 klo 12.00
mennessä merkinnällä ”konetarjous” os.
tekninen toimisto Porhontie 5, 38950 Honkajoki, tai alla olevaan sähköpostiin. Tarjous tulee olla voimassa 30 päivää viimeisestä tarjouksen jättöpäivämäärästä lukien.
Lisäksi pyydetään erikseen tarjous Honkajoen kunnan hiihtolatujen teosta alkaen syksystä 2013 ja päättyen kevääseen
2015. Kysymykseen tulee nelivetotraktori,
jossa paripyörät ainakin takana ja lumiketjut, lisäksi ulosoton nopeus tulee olla noin
1000 kier./ min. Latujen teossa käytetään
tilaajan latuhöylää.
Koneen valintaan vaikuttaa lautakunnassa
pääasiassa hintatekijät, lautakunta voi
myös olla hyväksymättä kaikkia tai osaa
tehdyistä tarjouksista.
Lisäksi pyydetään liittämään tarjoukseen
enintään kolme (3) kuukautta vanhat tiedot
ja selvitykset:
-

Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukai-

-

-

-

-

seen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
Kaupparekisteriote.
Todistus verojen maksamisesta tai
verovelkatodistus taikka selvitys siitä,
että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.
Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että
erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja
koskeva maksusopimus on tehty.
Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä
työehdoista.
Tapaturmavakuutuksen järjestämisestä

Lisätietoja rkm/tark Markku Rauhala puh.
044 577 5230, tai markku.rauhala@ honkajoki.fi.
Honkajoella 14.1.2013 Tekninen lautakunta


Ongelmajätteiden ja SER-tuotteiden 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 2013 ovat:
7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5.,
13.6., 27.6., 11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 5.9.,
19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11. ja
12.12.2013 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.

oleville tien osille ja maksetaan hyväksyttyjen menotositteiden perusteella.
Tieavustukset ilmoitetaan haettavaksi. Valtionavustusta aiemmin saaneet tiekunnat
huomioidaan hakemuksetta. Muiden yksityisteiden tulee jättää hakemus 11.4.2013
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 26.2.2013 Tekninen toimisto


HSU/HIIHTOJAOSTO
HUOM. vain kyseistä jätettä kuhunkin säiliöön, ei sekajätteitä kuten muovikasseja,
narua, pahvia keräyspisteisiin! Kotitalouksien tulee hoitaa sekajätteensä omatoimisesti.
Keräyspisteiden sijainti:
- Jyllin leirikeskuksessa, Pukarantie 1123
- Pappilan entisellä koululla, Pitkäkuja 85
- Antilan entisellä koululla, 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 kaatopaikka.


Vielä on jäljellä muutama
hiihtotapahtuma:
Ke 13.3. klo 18
iltahiihdot, sarjoja alle 6vuotiaista aikuisiin asti.
Kilpailumuotona sprintti,
hiihtotapa vapaa.
Ke 20.3. klo 18.00
HONKASPRINTTI, V,
pariviesti, piirikunnallinen
kilpailu.
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita urheilukentän – Honkalan maastossa iltavaloissa.
Tervetuloa katsomaan ja
kannustamaan!

YKSITYISTIEAVUSTUKSET HAETTAVANA
Kunnan talousarviossa on varattu 16.000
euron määräraha vuodelle 2013 yksityistieavustuksia varten. Avustus myönnetään
hakemuksesta vakituisessa asutuskäytössä

Kannattaa seurata tiedottamista HSU:n nettisivulta www.honkajoenseudunurheilijat.fi .






PARTIOLIPPUKUNTA HONKAHUKAT

APV –KYLÄYHDISTYS

Lippukunnan hallitus vuonna 2013:
lippukunnanjohtaja Niina Ala-Kantti, puh.
040 706 1580. Muut hallituksen jäsenet:
Hanna Forma, Sari Majakangas, Erkki Saloharju, Riikka Sivula, Tuire Huhdanmäki,
Netta Malmivaara ja Minna Karanka-Haunia.
Johtajiston kokous torstaina 14.3. klo 17
kololla. Kaikki nuoret vartionjohtajat sekä
aikuiset johtajat mukaan Niinan vetämään
johtajistoon!

Sääntömääräinen vuosikokous
20.03.2013 Antilan koululla klo 18.00
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kaikki kyläläiset tervetuloa !
Johtokunta
Ennakkotiedote: Pelimanni-iltapäivä
Santaniemessä La 15.06.2013
Aiheena 30-60 luvun musiikki
ja pelimannikappaleet. Paikallisia esiintyjiä toivotaan mukaan.
Tiedustelut 0500 781 215/
Kalevi Västilä ja 040 415 465/
Ossi Vahekoski.



HONKAJOEN KOTISEUTUYHDISTYS RY
Kesän suurleiri Tammileiri MikäMikäMaa
6.-9.6.2013 Sauvon Ahtelan leirialueella,
meren rannalla.
Suurleirille ilmoittaudutaan ajoissa! Ilmoittautumislomakkeet on toimitettava kolon
ilmoittautumislaatikkoon tai suoraan Minnalle viimeistään 17.3. Palauta kaikki kolme
kaavaketta allekirjoitettuna, vaikka allergioita yms. ei olisikaan.
Leirin hinta Honkahukille on varmistunut: 60 euroa, se maksetaan huhtikuussa,
lisätietoa ilmoittautuneille. Leirituotteita voi
tilata ennakolta, ilmoittautuneet saavat niistä kirjeen ja tilausohjeet.


JYLLIN KYLÄYHDISTYS

Kotiseutuyhdistyksen kevätkokous 20.3.
klo 18.00 Pop-pankin kokoushuoneella.
Sääntömääräiset asiat. Lisäksi keskustellaan ja päätetään tulevan toiminnan pääpiirteistä. Varapuheenjohtajan valinta.
Tervetuloa mukaan jokainen kotiseutuhenkinen kenelle oma kotiseutu ja sen kehittäminen on tärkeää sekä kotiseutuperinteen
vaaliminen ja tallentaminen.
Jäsenmaksu 10 €/hlö, perhe 20 €, jonka
voit maksaa yhdistyksen tilille 47201027252. Kokouksiin voit tulla mukaan tutustumaan toimintaamme vaikka et jäsenmaksua olisi maksanutkaan. Mahdollisen äänestyksen tullessa vain jäsenmaksun maksaneilla on oikeus osalllistua.

Yleinen kokous Jyllinhovissa tiistaina
19.3. klo 19.30. Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista, kahvitarjoilu.

Jos sinulla on ideoita tai vinkkejä toimintaa
koskien soittele pj. Eevi 040 516 3002 tai
siht. Riitta 040 587 5252 sähköposti
maria-riitta.prunnila@hotmail.com





Palsta 7:
Korvenkydön aukealla, peltoala 3,8 ha

HONKAJOEN MARTTAYHDISTYS RY
TIEDOTTAA
20.3. klo 18.00
Martta-ilta Vuokko Välimäen luona,
osoite Saareksentie 124.
- Pientä askartelua, ym.
- Lähtö matkahuollosta klo 17.45
10.4. Teatterimatka Poriin

Pellot sijaitsevat Honkajoen pohjoisosan
tilusjärjestelyalueella ja vuokrataan ensisijaisesti tilusjärjestelyn osakkaille. Vuokraaika on kasvukausi 2013.
Kirjallisesti laaditut vapaamuotoiset sitovat
tarjoukset on jätettävä suljettuina Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimiston
Porin toimipisteeseen viimeistään tiistaina
2.4.2013 klo 12:00 mennessä. Kuoreen
merkintä ”peltovuokratarjous”. Voit laittaa
tarjouksen myös sähköpostilla, tällöin aiheeksi ”peltovuokratarjous”.
Tarjouksesta on selvittävä vuokrattava
palsta ja vuokra euroa/ha.

Esitys: kalenteritytöt
-

Alkaa klo 19.00
Lähtö Matkahuollosta klo 17.00.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset
20.3. mennessä p. 0400 594 824

Lisätietoja:
Matti Mäensivu puhelin 040 531 8104, sähköposti etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi
Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto, Isolinnankatu 22 B, 28100 PORI


Tule marttailemaan ja innostu, osallistu
omalla tavallasi, silloin kun ehdit ja haluat.
Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.
www.martat.fi


Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto

PELTOA VUOKRALLE
Satakunnan ELY-keskus pyytää vuokratarjouksia Lauhalan kylässä sijaitsevista seitsemästä peltopalstasta, joiden pinta-alat
ovat yhteensä 18,13 ha.
Palsta 1 ja 2:
Kuttikeitaalla, peltoala 1,86 ha ja 1,49 ha
Palstat 3 ja 4:
Jyllinkoskella, peltoala 5,05 ha ja 2,93 ha
Palstat 5 ja 6:
Kaskiniemen alue, peltoalat 2,0 ha ja 1 ha

SURFFAILE SINÄKIN VALOKUIDUN KAUTTA HUIPPUNOPEUKSILLA!
Kun tilaat palvelut valokuituliittymääsi 1.3.–
30.4.2013 välisenä aikana, saat Suupohjan
Seutuverkon neljän kuukauden verkkomaksut puoleen hintaan! Etu alkaa asennuspäivämäärästä. Edellyttää 12 kk määräaikaista
sopimusta.
Lisätiedot kampanjasta ja palveluntarjoajien
ajankohtaisista hinnoista löydät
www.suupohjanseutuverkko.fi palveluntarjoajat





ELÄKELIITON HONKAJOEN YHDISTYKSEN TIEDOTTEET
Vuoden 2013 toimintakalenteri
Maaliskuu
Maanantai 25.3.2013 klo 11.30 OP-Kerhohuone Kalliomaa Seppo luennoi musiikista
Maanantai 25.3.2013 klo 12.00 OP-kerhohuone El-honkajoen yhdistys ry:n vuosikokous Käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat, sekä yhdistyksen
edustajien valinta piirin kokouksiin vuodelle
2013.
Huhtikuu
Sunnuntai 14.4.2013 klo 10.00
Kirkkopyhä Karvian kirkossa, messu,
ehtoollinen ja kirkkokahvit.
Sokko matka maanantai 29.4.2013 lähtö
klo:8.00 grillibaari ja paluu illansuussa.
maksaa 40 €.
Kesäkuu
Kesäretki
Lähtö torstai 27.6.2013 klo 7.00 ja paluu
lauantai 29.6.2013. Åva-Gullvivani-Maarianhamina-Kåkar-saaristolautalla Galtbyhyn ja Honkajoelle (2) yötä.

Elokuu torstai 1.8.2013 klo:17.00
Hengellinen iltapäivä Santaniemessä
Syyskuu
Maanantai 16.9.2913 klo 7.00
Ruskaretki Honkajoki-Ranua-Utsjoki,
Utsjoki-Kuusamo-Honkajoki 4 yötä.
Käymme Norjassa ja kierrämme tunturissa,
joka päivä, mahdollisuus lohikalastukseen.
Hinta 400 € puolihoito 2hh.
Lokakuu
Tiistai 8.10.-sunnuntai 13.10.2013.tuettu
loma Lehmirannan Lomakeskus Salo
Matka on 6 päivää ja hinta 140 € +kuljetus
Honkajoki-Salo-Honkajoki. Kysy lisää
matkavastaavilta. Anomukset täytettyinä
kesäkuun loppuun.
Marraskuu
Lauantai 2.11.2013 klo 10.00 Kirkkopyhä
Honkajoen kirkossa.
Joulukuu
- Myyjäiset
- Joulukonsertti paikka ja aika avoin.
Kivaa Vuotta, paljon ihania hetkiä yhdessä
ja yksin. Tervetuloa mukaan yksin, kaksin ja
porukalla, toivottaa koko hallitus.
Matkavastaavat: Riitta-Liisa Kustila puhelin
0400 854 040, Marketta Luomanmäki
puhelin 050 595 3654. Soitelkaa!


HONKAJOEN
SEURAKUNTA
Matkan hinta jäsenet 270 € ja ei jäsenet
340 €. Paikat täytetään ilmoitusjärjestyksessä. Etumaksu 70 € ja 200 € 1kk ennen
matkaa.
Heinäkuu
Keskiviikkona 3.7.2013 klo:10.00
Vihtatalkoot Vaihteeksi Toivo Luomanmäellä Lauhalassa, tarjoamme
höyrymakkaraa, kahvia ja hyvää pientä
purtavaa. Tuothan vihdaksia.

Toimintaa:
ma 11.3. klo 12 lähetyskerho
klo 14.30 kokkikerho
ti 12.3. klo 15 vauvakirkko
klo 17.30 isoskoulutus
ke 13.3. klo 19 Lauhala-Jylli-AunesluomaVahonkylän kinkerit Anna-Liisa ja Toivo
Uusipaholuomalla

to 14.3. klo 13 Vanhainkodin hartaus
klo 13.30 Honkakodon hartaus
klo 18 Tervetuloa Ystäväkurssille srktalolle. Kokoonnumme 6 kertaa, ensimmäisellä kerralla sovimme loput kurssikerrat,
joten ota kalenteri mukaan. Lisätietoja Helenalta p 040-5609794
pe 15.3. klo 18 miestenpiiri Jyllinhovissa
su 17.3. klo 10 messu
ma 18.3. klo 12 lähetyskerho
klo 15 pyhäkoulu
ti 19.3. klo 18.30 naistenpiiri
ke 20.3. klo 19 Katko-Pukara-Saunaluoman kinkerit Kirsti ja Kalevi Pukaralla
to 21.3. klo 12 TYKY-kerho srk-talolla
klo 19 rippikoululaisten vanhempain ilta
srk-talolla
la 23.3. klo 9-12 rippikoulua srk-talolla ja
lopuksi kirkossa
su 24.3. klo 10 perhekirkko
ma 25.3. klo 12 lähetyskerho
klo 14.30 kokkikerho
klo 19 Pääsiäisviikon iltakirkko
ti.26.3. klo 17.30 isoskoulutus pappilassa
klo 19 iltakirkko
ke 27.3. klo 13 Vanhustenkerho srk-talolla
klo 19 Iltakirkko
to 28.3. klo 13 vanhainkodin ehtoollishartaus
klo 13.30 Honkakodon ehtoollishartaus
klo 19 iltakirkko, ehtoollinen
pe 29.3. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus, urut vaiti

pe 19.4. klo 19 Kyllä elämälle-tilaisuus kirkossa, järj. Kansanlähetys ja seurakunta
su 21.4. klo 10 sanajumalanpalvelus
Tuomiokapitulin istunnossa 20.2.2013 on
pastori Johan Lampiselle annettu valtakirja
Honkajoen seurakunnan kirkkoherran virkaan 15.4.2013 lukien.
Diakoniatoimiston päivystys
ti 15–17 ja ke 9-11, muina aikoina puhelin
Helena 040 560 9794.
EU-paketteja jaetaan entiseen tapaan.
Kirkkoherranvirasto avoinna ti ja to klo 913, Taloustoimisto ke ja pe 10–13 puh
(02) 545 1026.
Seurakuntalaisia käydään tervehtimässä
75, 80, 85, 90, 91… vuotispäivillä. Ellet halua seurakunnan vierailua, tai olet matkoilla,
ilmoittaisitko asiasta kirkkoherranvirastoon
puhelin 02-545 1026 tai Helenalle puhelin
040 560 9794.
Jos haluat järjestää srk-illan, muistoseurat
tai kodin siunaamisen, ota yhteys virastoon
tai kirkkoherraan.
Perhekerho srk-talolla perjantaisin 9.30–
11.30
Katso tarkemmat tiedot Kankaanpään Seudusta ja www.honkajoenseurakunta.fi sivuilta.

su 31.3. klo 10 Pääsiäispäivän messu
ma 1.4. klo 10 sanajumalanpalvelus
ti 2.4. klo 18.30 naistenpiiri
pe 5.4. klo 18 miestenpiiri Jyllinhovissa
su 7.4. klo 10 sanajumalanpalvelus
ma 8.4. klo 12 lähetyskerho
klo 15 pyhäkoulu
to 11.4. klo 13 Vanhainkodin hartaus
klo 13.30 Honkakodon hartaus
su 14.4. klo 10 messu kirkossa
ma 15.4. klo 12 lähetyskerho
klo 14.30 kokkikerho
ti 16.4. klo 18.30 naistenpiiri
to 18.4. klo 12 TYKY-kerho



KUNTATIEDOTTEIDEN JAKELU VUONNA 2013
Kuukausi

Tiedot
viimeistään

Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu

8.4.2013
6.5.2013
3.6.2013

Jaetaan

16.4.2013
14.5.2013
11.6.2013

Heinäkuussa ei tiedotetta jaeta
Elokuussa ei tiedotetta jaeta
Syyskuu
2.9.2013
10.9.2013
Lokakuu
7.10.2013
15.10.2013
Marraskuu
4.11.2013
12.11.2013
Joulukuussa ei tiedotetta jaeta


SEURAAVA KUNTATIEDOTE ILMESTYY
HUHTIKUUN 16. PÄIVÄNÄ 2013
Tiedotteeseen tulevat tekstit tulee toimittaa
kunnanvirastoon viimeistään maanantaina
8.4.2013.
Materiaalin voi lähettää myös sähköpostilla
osoitteella irmeli.hannukainen@honkajoki.fi
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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
Velkaneuvoja Hanna Vainionpää
puh. (02) 5727 9213 tai 044 772 7519,
Kuluttajaneuvonta puh. 071 873 1901
PoSa Peruspalvelukeskus;
Lääkärintie 12, Sosiaaliohjaaja, ohjaus ja
neuvonta ke-pe klo 9.00-11.00, puhelin
044 577 5211
Lemmikkieläinten talteen ottaja
Kari-Matti Nikkola, puh. 050 321 4463

