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Hei!  

Luet Honkajoki-toimikunnan toista tiedotetta. 
Joka talouteen postinumeroalueilla 38950 Hon-
kajoki, 38920 Vatajankoski ja 38970 Lauhala ja-
ettava tiedote julkaistaan 3-4 kertaa vuodessa. 
Jakelualueella on Postin tietojen mukaan 1053 
taloutta.  
 
Lisäksi tiedote postitetaan pyynnöstä niihin hon-
kajokisiin talouksiin, joihin Postin jakelu hoide-
taan eri jakelualueen toimesta.  
 
Tiedote julkaistaan myös Kankaanpään kau-
pungin verkkosivuilla: www.kankaanpaa.fi -> 
kaupunki ja hallinto -> päätöksenteko -> kau-
punginosatoimikunta. 
 
Honkajoki-toimikunta kiittää saamastaan pa-
lautteesta. Palaute on ollut positiivista ja kiittä-
vää. Yhdessä palautteessa on kannustettu vain 
sähköiseen julkaisuun siirtymistä. Toimikunta 
seuraa edelleen tiedotteesta saatavaa pa-
lautetta.  
 

HONKAJOKI-TOIMIKUNTA 

 

Honkajoki-toimikunta on Kankaanpään kaupun-
gin kaupunginosatoimikunta, joka on nimetty 
ajalle 28.6.2021-31.5.2025.  
 
Toimikunnan määräraha vuodelle 2022 on 
30.000 euroa. Mahdollisesti käyttämättä jäävä 
määräraha siirtyy seuraavalle vuodelle. 
 
Honkajoki-toimikunnan jäsenet 
puheenjohtaja:  
 Erno Haavisto (varajäsen Arimo Koivisto)  
varapuheenjohtaja: 
 Juha Leivo (Honkajoen Yrittäjät ry)  
jäsenet:  
 Nina Vainionpää, Honkajoen Moottorikerho ry  
 Mika Pihlajaniemi, Honkajoen VPK ry 
 Eveliina Ala-Kantti, Honkajoki, Lions Club ry  
 Mika Mukkala, Honkajoen seudun Urheilijat ry 
 Tuija Kaivola, Honkajoen Metsästysyhdistys ry 
 

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 
1.Mervi Jokinen, Eläkeliiton Honkajoen yhdistys ry  
2.Antti Pukara, MTK Honkajoen yhdistys ry 
3.Kalevi Västilä, Honkajoen Nuorisoseura ry 
4.Leena Kamppi, Honkajoen maaseutunaiset ry 

 
Toimikunnan esittelijänä toimii kehittämisjohtaja 
Ulla Norrbo (varajäsen rakennusinsinööri Tapio 
Kallioniemi).  
 
Honkajoki-toimikunnan yhteystiedot 
sähköposti: ulla.norrbo(a)kankaanpaa.fi tai  
kankaanpaan.kaupunki@kankaanpaa.fi 
puhelin: 044 577 5202  
posti: Honkajoki-toimikunta, Porhontie 5, 38950 
Honkajoki 
 

HONKAJOKI-TOIMIKUNNAN PÄÄTÖKSIÄ 

 
Toimikunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat luet-
tavissa kaupungin verkkosivuilla: www.kan-
kaanpaa.fi -> päätöksenteko -> kokousten esi-
tyslistat ja pöytäkirjat 1.1.2022 alkaen-> Honka-
joki-toimikunta  
 
Myönnetyt avustukset 
 
Honkajoki-toimikunta on 9.11.2021 myöntänyt 
16.000 euroa avustusta Honkajoen Moottori-
kerho ry:n investointihankkeeseen. Yhdistyksen 
Leader-hankkeessa kehitetään Moottoriurheilu-
keskuksen toiminnan omavaraisuusastetta ja 
luodaan turvalliset ja sujuvat puitteet jatkuvasti 
käytössä olevalle omalle kalustolle. 
 
Hankkeen kustannusarvio on 67.500 euroa, 
josta Leader-tuen osuus puolet (33.750 euroa). 
 
Aloitteet / esitykset 

 
Honkajoki-toimikunta on 9.11.2021 esittänyt ti-
lapalveluille jäteastian sijoittamista Honkalan 
alasisäänkäynnin läheisyyteen sekä tekniselle 
lautakunnalle, että selvitetään mahdollisuudet 
muovin keräyspisteen saamiseksi Honkajoelle. 
 

TIEDOTE TAMMIKUU 2022 
Kankaanpään kaupunki 
Porhontie 5, 38950 Honkajoki 

   Honkajoki-toimikunta 

 

http://www.kankaanpaa.fi/
http://www.kankaanpaa.fi/


Honkajoki-toimikunta on 13.1.2022 esittänyt 
kunnanhallitukselle Leader-avustuksen hake-
mista GEO-oppimiskeskus -hankkeeseen. 
GEO-oppimiskeskus on tarkoitus perustaa van-
han jäljellä olevan kaksikerroksisen yhteis-
koulu-lukio rakennuksen tiloihin. Hankkeessa 
varustetaan näyttely- ja oppimis- sekä tutkimus-
tilat GEO-oppimiskeskukselle.  
 
GEO-oppimiskeskuksen tavoitteena on vakiin-
nuttaa ympäristökasvatuksen asema alueen 
kouluissa ja tarjota aktivoiva ja innovatiivinen 
oppimisympäristö opiskelulle. GEO-oppimis-
keskus tulee toimimaan merkittävänä osana lä-
hialueen nuorten ympäristökasvatuksen lisää-
misessä sekä palvelemaan LH Geopark alueen 
matkailijoita. GEO-oppimiskeskus toimii lähei-
sessä yhteistyössä Honkajoen yhtenäiskoulun 
ja lukion kanssa. LH Geopark ja Honkajoen yh-
tenäiskoulu ja lukio tuottavat ja pilotoivat oppi-
miskeskuksessa ympäristökasvatusmateriaa-
lia. GEO-oppimiskeskuksen kautta myös tietoi-
suus alueen ainutlaatuisuudesta ja ympäristöar-
voista leviää.  
 
GEO-oppimiskeskuksen on tarkoitus palvella 
myös alueen matkailuyrittäjiä ja täydentää alu-
eella jo olevaa matkailutarjontaa. Yrittäjille 
avautuu uusia mahdollisuuksia esim. leirikoulu-
jen tai tapahtumapäivien tarjoamiselle, kun alu-
eella on mahdollista syventyä ympäristöasioihin 
entistäkin laadukkaammin ja pitkäkestoisem-
min. 
 
Honkajoki-toimikunnan avustusten jakope-
rusteet / kehittämisavustukset 
 
Honkajoki-toimikunta 13.1.2022 

Honkajoki-toimikunnan tavoitteena on edistää 
Honkajoen alueen palvelujen ja infran kehitty-
mistä ensisijaisesti erilaisia hankkeita tukien. 
Näin käytettävissä olevalla määrärahalla saa-
daan Honkajoen alueen kehittämiseen monin-
kertainen panostus. 
 
Periaatteet / Honkajoki-toimikunnan linjaus:  
 
* Tuetaan hankkeita/esityksiä/toimenpiteitä, joil-
la kehitetään Honkajoen alueen palveluja tai inf-
raa. Määrärahaa voidaan myöntää esim. yhdis-
tysten tai ryhmien hankkeiden omarahoitus-
osuuksiin tai osarahoituksena (tukena) kehittä-
mistoimintaan.   
 
* Pääsääntöisesti Honkajoki-toimikunta tukee 
kehittämishankkeita/-toimenpiteitä, joissa on 

hakijan ja toimikunnan rahoituksen lisäksi muu-
takin rahoitusta tai rahoitusta vastaavaa talkoo-
työtä.  

 

* Honkajoki-toimikunta voi avustaa hankkeita / 
järjestää toimintaa, jotka eivät automaattisesti 
kuulu kaupungin rahoitusvastuulle. 

 
Toimikunnan kehittämisavustuksissa on ns. 
jatkuva haku. Toimikunta käsittelee hakemuk-
set saapumisjärjestyksessä.  
 
Lisätietoja / ohjeita toimikunnan avustuksen ha-
kemiseen voi kysyä etukäteen toimikunnan sih-
teeriltä (Ulla Norrbo puh. 044 577 5202) tai pu-
heenjohtajalta (Erno Haavisto puh. 040 734 
2892) 
 
Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimen avus-
tus yhdistyksille vuonna 2022 / toiminta-
avustus 

 
Honkajoki-toimikunta päätti 13.1.2022 jakaa 
kertaluonteisesti toiminta-avustusta nuoriso-, 
liikunta- ja kulttuuritoimintaan Honkajoen alu-
een yhdistyksille.  
* Avustusta jaetaan enintään 8.000 euroa.  
* Avustuslomake julkaistaan viikolla 6.  
* Avustuksen hakuaika päättyy 18.3.2022.   
 
Perustelut 
Kolmannen sektorin merkitys alueen väestön 
hyvinvoinnin edistämisessä on merkittävä. Hon-
kajoen alueellakin toimii useita nuoriso-, lii-
kunta- ja kulttuuritoimintaa tarjoavia, voittoa ta-
voittelemattomia yhdistyksiä, jotka järjestävät 
monipuolista toimintaa eri ikäisille. 
 
Yhdistysten rahoitus on pitkälti perustunut oma-
toimiseen varainkeruuseen sekä aiemmin Hon-
kajoen kunnan myöntämiin toiminta-avustuk-
siin. Pitkittyneestä korona-pandemiasta johtuen 
yhdistystoimijoiden varainkeruu on merkittä-
västi vaikeutunut eikä Kankaanpään kaupunki 
myönnä perinteisiä nuoriso-, liikunta- ja kulttuu-
ritoimen toiminta-avustuksia.  
 
Seuraava kokous 

Honkajoki-toimikunnan seuraava kokous on 
7.4.2022. Käsiteltävinä asioina mm. yhdistysten 
toiminta-avustukset. 
 
Hyvän Uuden Vuoden toivotuksin! 
 

Ulla Norrbo 
Honkajoki-toimikunnan sihteeri 



 

 
ALUEVAALIT 23.1.2022 

 
Historian ensimmäiset aluevaalit toimitetaan 
sunnuntaina 23.1.2022. Vaalihuoneistot ovat 
avoinna klo 9-20. Kankaanpää Pohjoinen -ää-
nestysalueen vaalihuoneisto sijaitsee Honka-
joen virastotalolla (Porhontie 5). 
 
Aluevaaleissa valitaan Satakunnan hyvinvointi-
alueen aluevaltuusto, joka tulee tulevaisuu-
dessa vastaamaan sosiaali- ja terveyspalvelui-
den sekä pelastustoimen järjestämisestä koko 
Satakunnan kattavalla hyvinvointialueella.  
 
-Aluevaltuusto tulee päättämään muun muassa 
siitä, missä sijaitsee lähin terveyskeskuksesi, 
hammashoitolasi ja lääkäripäivystyksesi. Alue-
valtuusto tekee päätöksiä myös palvelutasosta, 
eli siitä, miten nopeasti hoitoon pääsee ja missä 
vanhukset hoidetaan, selventää Kankaanpään 
kaupunginjohtaja Mika Hatanpää. 
Lisäksi aluevaltuusto päättää muun muassa 
siitä, missä sijaitsee palokunta ja miten koulujen 
kuraattoripalvelut eli oppilashuolto toteutetaan. 
 
Satakunnan aluevaltuustoon valitaan 69 valtuu-
tettua sekä säädetty määrä varavaltuutettuja. 
Aluevaltuuston toimikausi on 1.3.2022-
31.5.2025. Jatkossa aluevaalit toimitetaan kun-
tavaalien yhteydessä. 
 
 
 

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI / AVOIMET 

TYÖPAIKAT 

Kankaanpään kaupungissa avoinna olevat työ- 

paikat julkaistaan Kuntarekry-palvelussa  

(kuntarekry.fi).  

Hakulomakkeiden täyttämiseksi tulee rekiste-

röityä Kuntarekry-järjestelmään. 

Haku päällä:  

Projektipäällikkö Kyber-hankkeeseen (määrä-

aikainen), hakuaika päättyy 24.1. klo 15.00  

Kaavavalmistelija, hakuaika päättyy 24.1. klo 16 

Koulukuraattori (määräaikainen), hakuaika 

päättyy 25.1. klo 15.00 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (4) (määrä-

aikainen), hakuaika päättyy 28.1. klo 12.00 

Suunnitteluassistentti, hakuaika päättyy 6.2. klo 

23.00 

Liikunnanohjaaja, uinninvalvoja, hakuaika 

päättyy 31.1. klo 12.00 

Jatkuva haku lyhyt- ja pitkäaikaissijaisuuk-

siin: 

*Varhaiskasvatuksen sijaisuuksia 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät ko. toimiin 

annettujen asetusten mukaisesti. Huomioimme 

myös opiskelijat sekä alan työkokemuksen 

omaavat henkilöt sijaistarpeita täytettäessä. 

 

 
 

LIIKUNTATOIMI 
 
Ladut, jääalueet, pulkkamäet ja talviuinti 
 

Tutustu Kankaanpään 
talviliikuntamahdolli-
suuksiin 
 
Tiesitkö, että Kankaan-
päässä on yhteensä 29 
hiihtolatua?  
Eikä ihan mitä tahansa 
latuja – perinteisten la-
tujen lisäksi Kankaan-
päästä löytyy valaistuja älylatuja sekä Viiden ris-
teyksen koiralatu (2,3 km), jossa perheen kar-
vaturrit pääsevät vauhdittamaan hiihtäjiä. Hiih-
toreissujen suunnitteleminen on helppoa, kun 
latujen kunnon voi tarkistaa reaaliaikaisesta la-
tuseurannasta (kankaanpaa.sometec.fi). Sa-
masta palvelusta voi tarkastaa myös jääaluei-
den tilanteen.  
 
Kankaanpäässä on 12 luistelukenttää. Luiste-

lupaikkoja löytyy niin kyliltä kuin keskustataaja-
mastakin. Luistelumahdollisuuksia löytyy kau-
pungin eri kentiltä ja Kankaanpään Jäähallista, 
joka on käytössä elokuusta pääsiäiseen. Jää-
hallissa on yleisöluisteluvuorot sunnuntaisin: klo 
9–10 mailaton, klo 10–11 mailallinen. 
 
Neljä pulkkamäkeä: Monttu, Ryssänmonttu, 

Honkalan mäki ja uusimpana tulokkaana Risen 
liikuntapuiston pulkkamäki. Pulkkamäet ovat 
aina avoinna innokkaille laskijoille. Pulkkamäkiä 
ei ole erikseen valaistu, mutta jokaisen mäen lä-
hellä on muita valaistuja liikuntakenttiä, joista yl-
tää valonkajetta myös pulkkamäkeen. 
 

http://www.kjk.fi/jaahalli


Talviuinti on kasvattanut suosiotaan viime ai-
koina, ja moni on jäänyt suorastaan koukkuun 
kylmään veteen kastautumiseen. Kankaan-
päässä kaikille avoimet saunalliset talviuinti- ja 
avantopaikat löytyvät Venesjärveltä Koo-
tan saunalta ja Majajärveltä Hakoniemen leiri-
keskuksesta.  
 
Uutta! Rivieran talviuintipaikka sijaitsee aivan 
Kankaanpään keskustassa. Rivieralla pääsee 
todellisen talviuinnin makuun, sillä uimarannalla 
ei ole saunaa. Uintipaikka on tarkoitettu Talvi-
uinti Kankaanpää ry:n jäsenille ja sitä voi käyt-
tää, kun liittyy uintiseuran jäseneksi. Lisätietoja 
talviuinti.kankaanpaa@gmail.com 

 

 
 

  
 

Ensimmäinen Talviliikkuja -kampanja järjeste-
tään 10.1.-31.3.2022. Kampanjassa tavoitteena 
on haastaa ja motivoida kaiken ikäiset ja tasoi-
set henkilöt liikkumaan, joten kaikki voi osallis-
tua kampanjaan omien kilometritavoitteiden 
mukaan. 

 

Kirjauksia voi tehdä talven ulkoliikuntalajeista; 
hiihto, kävely, sauvakävely, juoksu, lumiken-
käily, potkukelkkailu, luistelu ja retkiluistelu. Eli 
huono talvi tai lumitilannekaan ei estä liikku-
mista ja osallistumista!  
Liikuntasuoritukset kirjataan ilmaisessa mobiili- 
tai nettisovelluksessa jossa voi myös seurata ki-
saa reaaliaikaisesti kuntarankingissa. Kaikkien 
osallistujien kesken arvotaan tuotepalkintoja. 

 

Suoritukset voit kirjata myös tulostettavaan lo-
makkeeseen: Talviliikkujan liikuntakortti 2022 
Lisätietoja kampanjasta ja muun muassa mobii-
likirjauksesta LiikU:n kampanjasivulta. 
 
 
 
INNOVAATIO-TYÖRYHMÄ / IDEALINKO 

 

Kankaanpään innovaatiotyöryhmä kutsuu kaik-
kia asukkaita osallistumaan Kankaanpään ke-
hittämiseen. 
 

Kerro ideasi, jonka avulla Kankaanpäätä kehite-
tään positiiviseen suuntaan. Olit sitten yrittäjä, 
duunari, opettaja, opiskelija, nuori, vanha… 
vaikka olisit muuttanut poiskin Kankaanpäästä 
tai viihdyt täällä vain osan vuodesta – kerro 
meille, mitä me kaupunkina voisimme tehdä toi-
sin. 

 

Aloitteet/ideat voivat liittyä toimintatapoihin, pal-
veluihin, markkinointiin, uusien asukkaiden han-
kintaan, yrityksiin, melkein mihin vain, kunhan 
se vie kaupunkia myönteisessä mielessä eteen-
päin. Pyrimme löytämään vaikuttavia ideoita! 

 

Kehittämisidean voi antaa nimettömänä, mutta 
yhteystiedot jättäneiden kesken arvotaan ajoit-
tain kaupungin Mukavaa-markkinointituotteita. 
Ideat käsitellään kaupungin Innovaatiotyöryh-
mässä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. 

 

Linkki Idealinkoon (kankaanpaa.fi ->etusivu) 
 
 
 
MAASEUTUPALVELUJEN TIEDOTTEET 
 

ELÄINPALKKIOIDEN HAKU 2022 
Eläinpalkkioiden 2022 hausta tiedotetaan myö-
hemmin.  Eläinpalkkiot haetaan jatkossa vuo-
sittain ja toimenpiteittäin. 

 

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2021 

Vuoden 2021 eläinmääräilmoitus on auki Vi-
pussa 13.1.2022 - 2.2.2022. 

 

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2022 
Eläinten hyvinvointikorvauksen haku 2022 on 
auki Vipussa 13.01.2022 - 2.2.2022. 

 

Katja Kamppikoski aloitti työt maaseutusihtee-
rinä 1.1.2022 Kankaanpään toimipisteessä. 

 

 

 

SIVISTYSTOIMEN TIEDOTTEET 

 

KUNNALLISEEN VARHAISKASVATUKSEEN 
HAKEMINEN 

 

Varhaiskasvatushakemus on tehtävä viimeis-
tään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta.  
Mikäli hoidon tarve johtuu äkillisestä työllistymi-
sestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon-
tarvetta ole voitu ennakoida, on paikkaa haet-
tava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin vii-
meistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvit-
see paikan. 

 

Varhaiskasvatuspaikkojen hakuaika elokuussa 
alkavalle uudelle toimintakaudelle on vuosit-
tain maaliskuussa. Varhaiskasvatuspaikkaa 
haetaan sähköisen asioinnin kautta.  
 

https://www.facebook.com/Talviuinti-Kankaanp%C3%A4%C3%A4-Ry-107151151850908
https://www.facebook.com/Talviuinti-Kankaanp%C3%A4%C3%A4-Ry-107151151850908
https://www.visitkankaanpaa.fi/wp-content/uploads/2022/01/Talviuinti_Kankaanpa%CC%88a%CC%88_ry.jpg
https://www.kankaanpaa.fi/wp-content/uploads/2022/01/Talviliikkuja-liikuntakortti-2022.pdf
https://www.liiku.fi/aikuisille/talviliikkuja/?
https://link.webropol.com/s/Idealinko
callto:13.1.2022%20-%202.2.2022
callto:13.01.2022%20-%202.2.2022
https://www.kankaanpaa.fi/wp-content/uploads/2022/01/Talviliikkuja_kampanja_kuvituskuva.jpg


Lisätietoja:  
https://kankaanpaa.fi/varhaiskasvatus ja -kou-
lutus   
 
Varhaiskasvatustoimisto 

044 577 2516 
paivahoito.toimisto@kankaanpaa.fi 
 
 
 
Honkajoen lukion  
Vanhojen tanssit -iltashow monitoimitalo 
Honkalan salissa pe 18.2. klo 19. 

 
Liput 3 euroa, lapset alle 15 v. ilmaiseksi.  
 
Tapahtuma toteutuu, 
mikäli voimassa olevat 
koronasäännökset sen 
sallivat.  
 
Asian voi varmistaa 
koulun nettisivulta. 
 

 

 
KIRJASTON TIEDOTTEET 
 

Kirjailijavierailujen kevät 
Honkajoen ja Kankaanpään kirjastojen ke-
väässä nähdään useita eri kirjailijavieraita. Vie-
railuista tiedotetaan aktiivisesti kirjastoissa ja 
niiden some-tileillä. Seuraa myös kauppojen il-
moitustauluja!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Honkajoella alustavasti sovittu vierailu on tieto-
kirjailija Milla Peltosen vierailu Honkajoen kir-

jastossa ti 26.4. klo 18 - 19.  
 
Milla Peltonen on virtolainen tietokirjailija, joka 
on kiinnostunut Hannu Salamasta ja suomalai-
sen kulttuurin merkillisyyksistä. Peltoselta on 
julkaistu kirjat mm. erakoista (2020) ja kullan-
kaivajista (ilmestyy keväällä 2022). Luvassa on-
kin varmasti mielenkiintoisia tarinoita epätyypil-
lisistä elämäntavoista: yhteiskunnan ulkopuo-
lelle vetäytyneistä yksineläjistä ja  Lapissa 
mammuttimaisiakin hippuja löytäneestä Telilän 
"kultaperheestä".  
 
Kankaanpään kirjastossa vierailee dekkarikirjai-
lija Arttu Tuominen 27.4. yhteistyössä Europe 
Direct Pohjois-Satakunnan kanssa. Myös muita 
vierailuja on luvassa.  
 

Tervetuloa kuuntelemaan ja nauttimaan kiin-
nostavista tarinoista! 
 

Tilaisuuksissa noudatetaan senhetkisiä koro-
na-rajoituksia. 
 
Juhlat! 

1.4. - 9.5. välisenä aikana Honkajoen kirjas-
tossa ilahduttaa kaksi suurta teoskuvaa lapsista 
juhlailmein. Porilaisen Piparmintun päiväkodin 
lasten kanssa työskenteli kuvataiteilija Anne 
Roininen. Juhlat! on toteutettu osaksi Vähäx va-
lottaa - lasten ja nuorten valokuvafestivaalia 
vuonna 2011. Iloisen näyttelyn tuottaa lasten-
kulttuurikeskus Kruunupää Porista. 
 

Avoinna: 
Ma 13 - 19 
Ti 13 - 16 
Ke suljettu 
To 13 - 19 
Pe 10 - 16 
Aattoina 10 – 15 
 
Yhteystiedot: 
Honkajoen kirjasto 
Puistotie 6 
38950 Honkajoki 
Puh. 050 577 5223 
 
honkajoki.kirjasto@kankaanpaa.fi 
minna.hautaluoma@kankaanpaa.fi 
http://kirjasto.kankaanpaa.fi/   
https://satakirjastot.finna.fi/  
https://www.facebook.com/honkajoenkirjasto 
 
  

mailto:paivahoito.toimisto@kankaanpaa.fi
callto:050%20577%205223
http://kirjasto.kankaanpaa.fi/
https://satakirjastot.finna.fi/
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JÄTTEIDEN KERÄYS / kotitaloudet 

Jätehuoltomääräykset  

Asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen sekä muiden jät-

teen tuottajien on jätelain velvoittamana liityttävä 

Kankaanpään kaupungin jätehuoltojärjestelmään 

kaupungin jätehuollon järjestämisvelvollisuuden pii-

riin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta ja noudatet-

tava jätehuoltomääräyksiä. 

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jäte-

lain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet 

huomioon ottaen. Jätehuoltomääräysten tavoitteena 

on estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvat haitat 

tai vaarat terveydelle tai ympäristölle sekä edistää 

etusijajärjestyksen noudattamista. Jätehuoltomää-

räykset antaa Kankaanpään kaupungin jätehuoltovi-

ranomainen (tekninen lautakunta). 

Jätelaki velvoittaa noudattamaan etusijajärjestystä 

kaikessa toiminnassa. Sen mukaan ensisijaisesti on 

vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitalli-

suutta. Syntynyt jäte on puolestaan ensisijaisesti 

valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai toissijai-

sesti kierrätettävä. Jos kierrättäminen ei ole mahdol-

lista jäte on hyödynnettävä muulla tavoin, kuten 

energiantuotannossa. Viimeisenä vaihtoehtona on 

jätteen loppukäsittely eli esimerkiksi sijoittaminen 

kaatopaikalle. 

Perusperiaatteena on, että jätteenkuljetus tapahtuu 

kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanotto- eli ke-

räyspaikasta, johon sijoitetaan tarpeelliset jäteastiat. 

Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella on 

käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkulje-

tus. Kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen ti-

laamisesta kiinteistölle. Jäte kuljetetaan jäteyhtiön 

(Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy) osoitta-

maan paikkaan, jonka jälkeen se siirretään käsitte-

lyyn. Tuottajavastuunalaiset jätteet, kuten keräyspa-

peri, toimitetaan tuottajien osoittamiin paikkoihin. 

Lisätietoja: https://kankaanpaa.fi -> Asuminen ja 

ympäristö -> Jätehuolto 

 
 

VAARALLISEN JÄTTEEN JA SER-TUOTTEIDEN 
VASTAANOTTO 

 

Honkajoen jätevedenpuhdistamo Kauppatie 15 

Avoinna parillisten viikkojen to klo 13.30-15.30! 

Vastaanotto v. 2022: 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 
10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 
30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 
20.10., 3.11., 17.11., 1.11., 15.12., 29.12 
 
Kotitaloudet voivat toimittaa jätevedenpuhdista-

molle  

 vähäisiä määriä vaaralliseksi luokiteltua jä-

tettä:  

 akkuja 

 paristoja 

 lamppuja ja ehjiä loisteputkia 

 maali- ja liuotinjätettä 

 torjunta- ja myrkkyjätettä 

 happoja ja emäksiä 

 öljyjätettä  

 metallia 

 kierrätettäviä sähkö- ja elektroniikkalaitteita 

(SER-tuotteita). Kierrätyspisteeseen voi palaut-

taa SER-tuotteita jääkaapeista pesukoneisiin ja 

radioista televisioihin yms. 

 
LÄÄKEJÄTE Honkajoen apteekki, Porhontie 1 

 
AJONEUVOAKUT (lyijy) Heinolan Auto ja Trak-
tori Oy, Kankaanpääntie 374 / Rinki-keräyspiste*) 

 
KARTONKI-, LASI-, METALLI- JA MUOVIPAK-

KAUKSET, PAPERI JA TEKSTIILI  

Sale Honkajoki, Porhontie 4 / Rinki*) 

 KARTONKIPAKKAUKSET, LASIPAKKAUKSET,  

PAPERI, PIENMETALLI, TEKSTIILI 

S-market Kankaanpää, Asemakatu 1 / Rinki*) 

 KARTONKIPAKKAUKSET, LASIPAKKAUKSET, MUOVI-

PAKKAUKSET, PAPERI, PIENMETALLI 

 
SEKALAINEN YHDYSKUNTAJÄTE,  
VAARALLINEN JÄTE, PUU, PAPERI, PAHVI,  

METALLI, LASI ja IKKUNALASI  

Kankaanpään Kooninkeitaan jäteasema  
Ruusilantie 79   

 

Ajo-ohje: Kankaanpäästä lähdettäessä käännytään 
valtatie 23:n ja vt 44:n risteyksestä Porin suuntaan. 
Porintietä ajetaan noin 2 km ja Ruusilantie kääntyy 

vasemmalle.  

Jäteasemaa hoitaa Fortum Waste Solutions Oy. 
Aukioloajat: maanantai klo 10-18, tiistai klo 14-18 ja 
torstai klo 14-18.  
Lisätietoja kaupungin kotisivuilla / Kooninkeitaan jä-

teasema  

 *) Rinki-keräyspisteet / lisätietoja https://rinkiin.fi) 

https://kankaanpaa.fi/
https://www.kankaanpaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/jatehuolto/kooninkeitaan-jateasema/
https://www.kankaanpaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/jatehuolto/kooninkeitaan-jateasema/
https://rinkiin.fi/
https://rinkiin.fi/


 
 
 
 

  



YRITYKSILLE 
 
Satakunnan ammattikorkeakoulu ja ELY-kes-
kus järjestävät 
 
Global Talent -tietoiskun 25.1. klo 10-12 

 
Minkä alojen kansainvälisiä korkean tason 
osaajia löytyy jo Satakunnasta? Tervetuloa kuu-
lemaan SAMKin kansainvälisistä talenteista ja 
heidän osaamisestaan! 
 
Webinaarissa esittelemme myös erilaisia julki-
sia rahoitusmahdollisuuksia kansainvälisen 
osaajan palkkaamisen tueksi. Webinaari järjes-
tetään 25.1.2022 klo 10–12 ja se on tarkoitettu 
kaikille kansainvälisistä osaajista kiinnostu-
neille yrityksille.  

 
OHJELMA 
 
10.00 Tervetuloa: kehittämisasiantuntija Elina Iso-Oja, 
Satakunnan ELY-keskus ja kansainvälisten asioiden 
päällikkö Ari-Pekka Kainu, SAMK 
  
10.10 SAMKin kansainvälisten tutkinto-ohjelmien esitte-
lyt: SAMKin osaamisalueet  
 
11.00 Kehittämisavustuksen mahdollisuudet uusien hen-
kilöiden palkkaukseen: yritysasiantuntija Kari Ruuhela, 
Satakunnan ELY-keskus  
 
11.15 Talent Explorer -rahoitus kv-osaajan palkkaami-
seen: Business Coach Pirjo Hakanpää, Business Fin-
land  
 
11.30 Youragent.fi-esittely: tutkimuksen vararehtori 
Cimmo Nurmi, SAMK  

 
Ilmoittaudu mukaan: https://elomake.samk.fi/lo-
makkeet/12646/lomake.html  
 
 
 

Honkajoki-toimikunta onnittelee!  
 
LAUHANVUORI – HÄMEENKANGAS 
UNESCO GLOBAL GEOPARKIN 
MARKKINOINTIVIDEO MENESTYI 
MAAILMALLA 

 

UNESCO Global Geoparks -verkosto järjesti 
ensimmäistä kertaa mainoselokuvakilpailun 
maailman Geoparkien keskuudessa. Kilpailuun 
osallistui lähes 80 elokuvaa, joista 62 hyväksyt-
tiin jatkoon.  
 
Lauhanvuori – Hämeenkangas UNESCO Glo-
bal Geoparkin markkinointivideo ”In a blink of an 
eye” saavutti kilpailussa kolmannen sijan. 

 

Hämeenkangas Geoparkin toiminnanjohtaja 
Terttu Hermanssonin mukaan In a blink of an 
eye -mainosvideo kuvattiin kesällä 2020. Tuo-
tannosta vastasi Parrikaadi Productions, ja ku-
vauksiin osallistui iso joukko Geopark-alueen 
yrittäjiä ja yksityishenkilöitä. Videota kuvattiin eri 
puolilla Geoparkia, luontokohteissa, yrityksissä 
ja myös hienoissa kulttuurikohteissa. 
 
Upean luonnon ja arvokkaiden geokohteiden li-
säksi on nostettu esiin paikallisia ihmisiä ja hei-
dän kättensä jälkiä. On näytetty, että meillä osa-
taan ja ollaan ylpeitä siitä.  
 
Vasta vuoden verran virallisena UNESCO Glo-
bal Geoparkina toiminut Lauhanvuori – Hä-
meenkangas Geopark sai kolmannella sijalla 
myös hienosti julkisuutta. Filmi toi samalla nä-
kyvyyttä myös Suomelle nyt jo kolmen, kohta 
neljän, UNESCO Global Geoparkin kotimaana.  
 

 
 
Video julkaistiin lokakuun alussa 2020, ja se 
saavutti heti suuren suosion. Vuoden kuluttua 
sitä oli katsottu jo 10 000 kertaa. 

 

Kisavideot löytyvät netistä: 
https://filmfest.globalgeoparksnetwork.org/vi-
deoscomp  
 
Lauhanvuori – Hämeenkangas Geoparkin filmi 
löytyy myös Geoparkin Youtube -kanavalta 
https://youtu.be/DCk27B5YqEU 
 
Video toteutettiin Euroopan maaseuturahaston 
tuella Kestävää kehitystä Geoparkissa -hank-
keessa. 
 
Lisätietoja: Terttu Hermansson, LH Geopark, 
toiminnanjohtaja p. 040 6757 363, terttu.her-
mansson@lhgeopark.fi  
 
 

https://elomake.samk.fi/lomakkeet/12646/lomake.html
https://elomake.samk.fi/lomakkeet/12646/lomake.html
https://filmfest.globalgeoparksnetwork.org/videoscomp?fbclid=IwAR1f1rxizYefapbvuA5fxfqsPVWZOyEoqf0chZItzmxDgvlmPTm0FCK_BKM
https://filmfest.globalgeoparksnetwork.org/videoscomp?fbclid=IwAR1f1rxizYefapbvuA5fxfqsPVWZOyEoqf0chZItzmxDgvlmPTm0FCK_BKM
https://youtu.be/DCk27B5YqEU?fbclid=IwAR2Bd79xW4eNvYQGukQfX_Yt47VQ8wHDDRk7TxJSz4CUWdCVUXvrOX1d4MQ
mailto:terttu.hermansson@lhgeopark.fi
mailto:terttu.hermansson@lhgeopark.fi
https://www.kankaanpaa.fi/wp-content/uploads/2020/10/geopark_mainosvideo_kuvakaappaus.jpg


HONKAJOEN KAPPELISEURAKUNTA 
 

TIEDOKSI: Honkajoen seurakuntatoimisto on 
siirtynyt seurakuntatalolle. 
 

YHTEYSTIEDOT: 
Kappalainen Anna-Kaisa Hautala  

 044 7133 504 

Lapsityönohjaaja Tuija Kinnunen  

 040 197 8518 

Diakoniatyöntekijä Hanna Sippola  

 044 7133 523 

Suntio Marko Vähäniemi  

 044 7133 547 

Suntio, seurakuntasihteeri Saija Alahonko 

 0400 919 118 
 

MIESTENPIIRI 

Tiistaisin klo 18 parittomilla viikoilla, paikka voi 

vaihdella. Seuraa seurakuntatietoja. 

NAISTENPIIRI 

Tiistaisin klo 18 seurakuntatalolla. Kysy Han-

nalta (044 7133 523), milloin piiri alkaa. 

LÄHETYSKERHO 

Keskiviikkoisin klo 13 seurakuntatalolla 

LEIPÄKIRKKO 

Torstaisin klo 10 Honkajoen seurakuntatalolla 

Jaamme kaupan hävikkiruokaa vähävaraisille. 

PERHEKERHO 

Perjantaisin klo 9.30-11.00 seurakuntatalolla 
 

KAPPALAINEN PÄIVYSTÄÄ seurakuntata-

lolla torstaisin klo 10.30-13.00 

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ Honkajoella maa-

nantaisin ja torstaisin 
 

TULOSSA! 

To 17.3. klo 18 Yhteiskinkerit, srk-talolla. 

Hautala, Kinnunen. 

Pe 29.4. klo 17 Vapputapahtuma, Honkajoen 

seurakuntatalolla 
 

MESSUT HONKAJOEN KIRKOSSA 

Su 23.1. klo 10 Nyman, Havi 

Su 30.1. klo 13 Rainerma, R.Raikaslehto 

Su 6.2. klo 10 Nyman, Havi 

Su 13.2. klo 10 Anna-Kaisa Hautalan virkaan 

asettaminen.  

Heimo Hietanen. seurakunnan kanttorit. 

Su 20.2. klo 10 Nyman, Havi 

Su 27.2. klo 13 Kyytinen, R.Raikaslehto 

Su 6.3. klo 10 Hautala, R.Raikaslehto 

Su 13.3. klo 13 Kyytinen, Havi. 

Su 20.3. klo 10 Hautala, Havi 

Su 27.3. klo 13 Perhemessu. Karvonen, 

M.Raikaslehto 

Su 3.4. klo 10 Rainerma, R.Raikaslehto 

Su 10.4. klo 13 Nyman, Havi 

To 14.4. klo 18 Kiirastorstain ehtoollinen, 

Hautala, R.Raikaslehto 

Pe 15.4. klo 15 Pitkäperjantain tilaisuus, 

Kyytinen, M.Raikaslehto 

Ma 18.4. klo 12 Hautala, R.Raikaslehto 

Su 24.4. klo 13  

Su 1.5. klo 10  

Su 8.5. klo 13  

 
 

 
PARTIOLIPPUKUNTA HONKAHUKAT RY 
 

Seikkailijoiden (4-6lk) kokoontumisaika  
muuttuu tiistaihin klo 18-19.15! 
 

Tulevia tapahtumia keväällä: 
 

-23-24.4 Tarpojien taitopäivä Raumalla 
-7.5 Sudenpentukisat Laitilassa 
-15.5 Partioparaati Turussa 
 

Muista ilmoittautua: 
Tammileiri järjestetään 9-12.6.2022 Sauvon Ah-
telassa. Ilmoittautuminen leirille on käynnissä 
nyt (12.1-20.2).  
Leiri on tarkoitettu sudenpennuille.  
Lisätietoa löytyy osoitteesta: https://tammileiri.fi 
 
Kajo-Finnjamboree järjestetään 15-23.7.2022 
Evolla, Hämeenlinnassa. Ilmoittautuminen lei-
rille on nyt juuri käynnissä! (1.12.2021-
2.2.2022.) Leiri on tarkoitettu tarpojista ylös-
päin.  
Lisätietoa löytyy osoitteesta: https://kajo2022.fi 
 

Hyvää uutta vuotta! 
 

Seuraa Honkahukkia somessa! 
   

@honkahukat  
  
Partiolippukunta Honkahukat ry  
      

honkahukat@gmail.com 

https://kajo2022.fi/
mailto:honkahukat@gmail.com


 
 

SAUNALUOMA-PUKARA KYLÄTOIMI-
KUNTA 
 

Mäkipirtillä ladut kunnossa, 1.3 km valolatu (va-
lot palaa klo 21.00 asti), 10km luonnonlatu Kau-
raharjulle ja 5km lisälenkki Kauraharjulla.  
 

12.2. Tour de ski Karvia klo 12-15.00 Sauna-

luomalla  
 

26.2. Koko perheen laturetki Mäkipirtillä. Ilmoit-

tautuminen klo 11-13.00, 10 € aikuiset / 6 € alle 
12v. Hinta sisältää reittihuollon + osallistumisen 
arvontaan.  
 

1.5. Pyöräilymaaottelu Kankaanpää / Karvia 

Mäkipirtin pihan perällä oleva nuotiopaikka on 
vapaasti kaikkien käytettävissä, mukaan tarvit-
set omat puut. Huolehdithan myös, että paikka 
jää siistiin kuntoon seuraavia varten. Tervetuloa 
ulkoilemaan!  
 

Sa-Pu Kylätoimikunta 
 
 
 

APV-KYLÄYHDISTYS 

 

Koronatilanteen salliessa 10. Santaniemi Soi -
tapahtuma järjestetään lauantaina 18.06.2022.  
 

Esiintymisvarauksia voi ilmoittaa sähköpostiin: 
kalevi.vastila@gmail.com 

 
 
 

SPR HONKAJOEN OSASTO 

 

Osaston hallituksen kokoukset ja vuosikokouk-
set koronarajoitukset huomioiden 
Katkontie 159, pe 28.01.22 klo 18.30 

 

Esillä sääntömääräiset asiat 

 

Tervetuloa!                    
Hallitus 
 
 
 

COVID-19 / KORONA  

ajankohtaiset uutiset ja ohjeet ovat luettavissa 
kaupungin nettisivuilla: kankaanpaa.fi/korona 
 
 
 

 

 

ELÄKELIITON HONKAJOEN
 YHDISTYS RY 
 
Yhdistyksemme hallitus v.2022: 
Puh.joht.         Erkki Ilmari 
Vara puh.joht. Mervi Jokinen 
Sihteeri           Kirsi Wecksell 
Jäsen             Raimo Saarinen 
                       Pirkko Sahakoski 
                       Laila Veneranta 
                       Sulevi Ylinen 
                       Kirsti Paloviita 
                       Toini Päivönsalo 
 
Hallitus toivottaa Hyvää uutta Vuotta! 

 

Seuraavaksi luetellut toiminnot alkavat, kunhan 
koronatilanne sallii! 

 

Maanantai 31.1.Senioritanssi Honkala klo 
17.30-19 
Tiistai Vesijumppa Uimahalli klo 14.00 ja klo 
17.00 3€ 
Torstai Vesijumppa Uimahalli klo 14.00 3€ 
Torstai Tuolijumppa Honkala klo 16.30-17.15 
Perjantai Boccia Honkala klo 15.00–18.00 
 
Karaokekerho ja kuoroharjoitukset alkavat 
myös, kunhan tilanne sallii! 
 
MTLH Tuetut lomat 

Kylpylähotelli Peurunka 14.8.2022-19.8.2022. 
Rokua Health & Spa Rokua Utajärvi 25.9.2022.-
30.9.2022 

 

Loman omavastuu on 100€  
Haun voi tehdä netissä MTLH tai lomakkeilla, 
joita saa allekirjoittaneilta. 
Lomaa pitää hakea 3kk ennen loman alkua! 
 

Satakunnan piirin teatterinäytökset maalis-
kuussa 2022 
Mannerheim ja saksalainen suudelma 
-to 10.3. klo13.00 
-pe 18.3. klo13.00 
Liput 22€, väliaikatarjoilu 7€ 
Sitovat varaukset yhdistyksemme kautta 
11.2.2022 mennessä. 
Hintaan lisätään kuljetus, ja mahdollisesti ruo-
kailu! 30 paikkaa! 
 

www.satakunta.elakeliitto.fi/yhdistykset/honkajoki  

 

Erkki Ilmari      puh. 040 0462 142  
Kirsi Wecksell puh 050 5335 510  
Mervi Jokinen puh 040 1272 899 
 
 

callto:11-13.00,%2010
http://www.satakunta.elakeliitto.fi/yhdistykset/honkajoki


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONKAJOEN VIRASTOTALO 

Lomituspalvelut, maaseutupalvelut, teknisen toimen 
ja rakennusvalvonnan toimistosihteerin palvelut 
sekä vuokra-asunnot.  
Asiointi ensisijaisesti ma klo 9-15, ti-to klo 12-15, pe ja 
arkipyhää edeltävänä aattona klo 9-13.45. Pääsääntöi-
sesti ulko-ovi on lukossa. Soita ovikelloa tai puhelimella 
suoraan tavoittelemallesi virkailijalle. Henkilökunnan yh-
teystiedot ovat nähtävillä myös ulko-ovella. 

 

Lomituspalvelut 

Lomituspalvelujoht. Sirpa Poikelispää  050 577 5219 
Lomatoimenohjaaja Pia Isomäki  044 772 7515 
Lomatoimenohjaaja Seija Marjamäki  044 577 5216 
Lomatoimenohjaaja Mia Puska  044 577 5216  
Lomatoimenohjaaja Mirja Ryynänen  040 072 4304 

 

Maaseutusihteeri  
Suvi Poikkeus  044 577 5208  
Teknisen toimen ja rakennusvalvonnan toimistosih-
teeri Marita Berglund  050 577 5231 
Vuokra-asunnot, Kankaanpään asunnonhankinta Oy  

Honkajoella sopimuksen mukaan, sovi tapaaminen  
 02 577 2769 (ma-to 8-15.30, pe 8-15) 
asunnonhankinta@kankaanpaa.fi 
asunnonhankinta.kankaanpaa.fi 
 

Honkajoki-toimikunta  

kehittämisjohtaja Ulla Norrbo  044 577 5202 
Honkajoella 1x viikossa, sovi tapaaminen 

 

Virastotalon kokoustilojen varaukset 

Johdon sihteeri Anne-Marja Kangas  044 577 2211 
Yritys- ja elinkeinopalvelut: 

elinkeinojohtaja Marko Rajamäki   040 717 7578 

 

************************************************************** 
Hongon päiväkoti 

Päiväkodinjohtaja Hannele Valkama   044 577 2545 
Honkajoen kirjasto 

Kirjastonhoitaja Minna Hautaluoma  050 577 5223 
Honkajoen yhtenäiskoulu 

Yhtenäiskoulun rehtori Arto Ala-Hannula  
 050 577 5222 
Vararehtori Elise Heinola  040 523 6161 
Hongon varajohtaja Teija Sten  040 706 1366  
Toimistosihteeri Anne Vähäniemi  050 577 5206 
Opinto-ohjaaja Kirsi Nyrhinen  044 577 5284 
Lukio  

rehtori Mari Fabig  044 577 5280 
Honkala 
Kokous- ja liikuntatilojen varaukset  044 577 2680 

 

************************************************************** 
Löytöeläinten talteenotto 
Kankaanpään eläinsuojeluyhdistys ry  045 251 3817 
sähköposti: kesy.ry@hotmail.com 

 

Mela-asiamies Asta Suoranta 
Vastaanotto Kankaanpäässä.  
Huom! Ajanvaraukset puhelimitse  029 435 2666 
asta.suoranta(at)mela.fi 
 

 

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 
 
Hallinto 
Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää  044 577 2210 
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko  
 044 577 2213 
Elinkeinojohtaja Marko Rajamäki   040 717 7578 
Kehittämisjohtaja Ulla Norrbo  044 577 5202 
Talousjohtaja Ari Virolainen  044 577 2241 
Rakennusvalvonta, kaavoitus, mittaus ja maankäyttö 
Rakennustarkastaja Ilkka Vainionpää  044 577 2751 
Maankäyttöinsinööri, vs. kaupunginarkkitehti Janne 
Tuomisto  044 577 2732 
Maanmittausteknikko vs, kaupungingeodeetti Päivi Holm 
 044 5772739 
Markkinointi ja viestintä 
vs. markkinointi- ja viestintäpäällikkö Leena Kuusimäki 
 050 577 5200 
Sivistystoimi 
Sivistystoimenjohtaja Heikki Kiviniemi  
 044 577 2441 
Varhaiskasvatuspäällikkö Maria Saimala  
 044 577 2524 
Kulttuuri- ja nuorisokoordinaattori Ullamarja Kontiainen 
 044 577 2691 
Liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori Ilari Köykkä  
 044 577 2773 
Tekninen toimi 
Tekninen johtaja Marja Vaajasaari  044 577 2619 
Toimistosihteeri Anneli Hakola  050 555 5930 
Toimistosihteeri Marita Berglund  050 577 5231 
Kaupungin toimitilat 
Tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi  044 577 2620 
Talonrakennusinsinööri Krista Mustaniemi  
 044 577 2640 
Kiinteistönhoitaja (Honkajoki) Lassi Alakoski  
 044 577 5245 
Kiinteistönhoitaja (Honkajoki) Tero Koivisto  
 050 577 5204 
Vesihuolto  
Vesihuoltopäällikkö Esa Melin  044 577 2650 
Työnjohtaja Ville Kiviharju  044 577 2637 
Vesihuoltolaitoksen hoitaja (Honkajoki) Tuomo Liimatai-
nen  044 577 5252 
Honkajoen vesihuoltolaitoksen vikapäivystys virka-ajan 
ulkopuolella  044 970 1224 
Laskutus, kulutusilmoitukset, omistajan tai haltijan vaih-
dot  
Toimistosihteeri Heli Saloharju  02 577 2610 
Kadut, yksityistiet, katuvalaistus, maan- ja lumenkaato-
paikka 
Kuntatekniikan insinööri Antti Kangasniemi  
 044 577 2639 
Rakennusinsinööri Tapio Kallioniemi  
 044 577 2171 
Puistot, leikkialueet, puhtaanapito, asemakaava-alueen 
puunkaatoluvat 
 Rakennusinsinööri Tapio Kallioniemi  044 577 2171 
 Puutarhuri Elina Jokinen  044 577 2741 
 Puutarhuri Kimmo Nurminen  044 577 2622 
 Kaupungin Torivalvoja:  044 577 2701 
Jätehuolto: Pohjois-Satakunnan Jätteenkäsittely Oy 
Jätehuollon suunnittelija, jäteneuvonta Susanna 
Tolvanen  044 577 2644 
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SEURAAVA TIEDOTE JULKAIS-
TAAN TOUKOKUUSSA 2022  

(TODENNÄKÖISESTI TO 12.5.2022) 
 

Tiedotteeseen tulevia ilmoituksia voi 
lähettää sähköpostilla osoitteeseen 

anne.vahaniemi@kankaanpaa.fi 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONKAJOEN PERUSPALVELUKESKUS 

 
Lääkärintie 12, 38950 Honkajoki  
Avoinna: ti ja to klo 8-16, pe klo 8-15  
 
KAIKKI TOIMINTA AJANVARAUKSELLA 
 
Lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotot 
sekä laboratorionäytteenotto 

ajanvaraus p. 040 652 4340 
 
Äitiys- ja lastenneuvola 

ma-pe klo 11.30-12.30 p. 044 577 3601, 
044 577 3235 
 
Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola 
ti ja to 11.30-12.30 p. 040 652 4296 
 
Opiskelija- ja kouluterveydenhuolto  

Hongon koulu, ajanvaraus ja tiedustelut 
p. 044 577 3235 
Yhteiskoulu ja lukio, ajanvaraus ja tiedustelut 

p. 044 577 3715 
 
Hammashoitola  

ajanvaraus suun terveydenhuollon yhteisestä 
ajanvarauksesta p. 02 577 3550  
 
Sosiaaliohjaaja  

Honkajoen sosiaaliohjaajan vastaanotto on 
peruspalvelukeskuksessa ilman ajanvarausta 
tiistaisin klo 9-11, klo 11 jälkeen ajanvarauk-
sella.  
Puhelinaika ma-pe klo 9-10 p. 044 577 5211 
Asioida voi myös muissa PoSan toimipis-
teissä. Lisäksi sosiaalipäivystys palvelee 24/7 
numerossa 02 623 4380 
 
Kotihoito p. 044 577 5242, 040 652 4231 

(sh)   
 
Ateriapalvelu p. 044 494 0026 (Attendo) 

 
Huomioithan reseptejä uusiessasi, että re-
septien uusinta-aika lääkärillä on 8 päivää! 

 
KELA-taksi 0800-92442 

 
 
Satakunnan pelastuslaitoksen tilannekes-
kus  

 044 7011 510  
Satakunnan tilannekeskus koordinoi ja sovit-
taa yhteen kotiin vietävien akuuttien sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelujen sekä pelastus-
toimen tehtäviä koko maakunnan alueella. 

 

VUOKRA-ASUNTOJA HONKAJOELLA 
 
Yksiöt: 
Sepäntie 3, rivitalo yksiö, 1h+k=37,7 m2, vuokra 279,80 
€/kk, vuokra sisältää lämmityksen, vesimaksu 12 eur/hlö. 
 
Kaksiot: 
Sepäntie 3, rivitalo kaksio, 2h+k=60 m2, vuokra 416,21 
€/kk, vuokra sisältää lämmityksen, vesimaksu 12 eur/hlö. 

 

Puistotie 1 C, rivitalo kaksio, 2h+k+s=61,5 m2, vuokra 
403,00 €/kk, vuokra sisältää veden ja lämmityksen. 

 

Kaurispolku 12, rivitalo kaksio, 2h+k+s=62 m2, vuokra 
589,00 €/kk, vuokra sisältää lämmityksen, vesi kulutuk-
sen mukaan. 

 

Katkontie 7, rivitalo kaksio 2h+k+s=60,5 m2, vuokra 
375,10 €/kk sisältäen lämmityksen, vesi kulutuksen mu-
kaan. Mah. autokatospaikka 10€/kk. 
 
Kolmiot: 
Turkkilantie 1, rivitalo saunallinen kolmio, 3h+k=75 m2, 
vuokra 631,80 €/kk, vuokra sisältää lämmityksen, vesi-
maksu 12 eur/hlö. 

 

Puistotie 7, rivitalo kolmio, 3h+k=75 m2, vuokra 487,5 
€/kk, vuokra sisältää lämmityksen, vesi kulutuksen mu-
kaan. 

 

Katkontie 7, rivitalo kolmio, 3h+k+s=75 m2, vuokra 
530,10 € sis. lämmitys, vesi kulutuksen mukaan.  
Mah. autokatospaikka 10€/kk. 

 
Neliöt: 
Puistotie 5, rivitalo saunallinen neliö, 4h+k=90,5 m2, 
vuokra 597,30 €/kk sisältäen lämmityksen, vesi kulutuk-
sen mukaan.  

 

Tiedustelut: 
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy 
Puh. 02 577 2769 
Sähköposti: asunnonhankinta@kankaanpaa.fi 
Kotisivu: asunnonhankinta.kankaanpaa.fi 
 
 

 
HONKAJOEN VANHUSTENTALOYHDISTYS 
RY:N VAPAAT ASUNNOT 
Tiedustelut isännöitsijä Kimmo Tuomi 
Puh: 040 7403 092 

                                                        Honkajoki-toimikunta 
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