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Hei!  

 

Luet Honkajoki-toimikunnan kolmatta tiedotetta.  
Honkajoki-toimikunta on Kankaanpään kaupun-
gin kaupunginosatoimikunta, joka on nimetty 
ajalle 28.6.2021-31.5.2025. Toimikunnalle 
myönnetään vuosittain 30.000 euron määrä-
raha. Mahdollisesti käyttämättä jäävä määrä-
raha siirtyy seuraavalle vuodelle. 
 
Honkajoki-toimikunnan jäsenet 

 

pj. Erno Haavisto (varajäsen Arimo Koivisto)  
vpj. 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: Porhontie 5, 38950 Honkajoki 
 
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. 
 

HONKAJOKI-TOIMIKUNNAN PÄÄTÖKSIÄ 

 
Myönnetyt avustukset 7.4.2022 (8.000 euroa) 

 

Toiminta-avustus nuorisotoimintaan: 

 Partiolippukunta Honkahukat  

(vuosiavustus 1.020 euroa) 

 MLL Honkajoen yhdistys ry  

(vuosiavustus 800 euroa) 

Toiminta-avustus liikuntatoimeen: 

 Eläkeliiton Honkajoen yhdistys ry 

(kohdeavustus 800 euroa) 

 Honkajoen Seudun Urheilijat ry 

(vuosiavustus 4.500 euroa) 

Toiminta-avustus kulttuuritoimintaan: 

 Antila-Paasto-Vataja kyläyhdistys ry 

(kohdeavustus 640 euroa) 

 Honkajoen Marttayhdistys ry 

(vuosiavustus 240 euroa) 

Toimikunnan seuraava kokous 31.5.2022 

Käsiteltävinä asioina mm. Honkajoen LC-yhdis-
tyksen avustushakemus ”Monitoimiareenan ra-
kentamiseksi Honkajoen alakoulun pihaan” 
 

Tarkennus edelliseen tiedotteeseen! 
 

Muovipakkausten keräyspiste on vain osoit-
teessa Asemakatu 1, S-market Kankaanpää /  

 

Kartonki- ja lasipakkaukset, paperi, pienme-
talli ja tekstiilin keräyspiste os. Porhontie 4, 
Sale Honkajoki  
 

*Lisätietoja Rinki-keräyspisteet (https://rinkiin.fi) 

 
Hyvää kesää! 
 
Ulla Norrbo 
Honkajoki-toimikunnan sihteeri 

 

 

 

Lauantaina 11.6. Kankaanpään torilla kaupun-
ginvaltuuston kokous klo 10 ja kaupungin 50 
vuotisjuhlan kakkukahvit.                   
                                                         Tervetuloa!  

 
 

 

TIEDOTE TOUKOKUU 2022 
Kankaanpään kaupunki 
Porhontie 5, 38950 Honkajoki 

   Honkajoki-toimikunta 

 

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


KUULUTUKSIA 

 

*Paholammin tuulivoimapuisto, Kankaanpää, 

ympäristövaikutusten arviointiselostus (nähtä-
villä 5.5.-4.7.2022) 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on käsi-
teltävänä Neoen Renewables Finland Oy:n Pa-
holammin tuulivoimapuistoa koskeva ympäris-
tövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus). 

 

Kuulutus on yleisesti nähtävillä 5.5. – 4.7.2022 
ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa 
www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELY-
keskus: Varsinais-Suomi). 
 

Arviointiselostus liitteineen ja Natura-arvioinnit 
ovat luettavissa ympäristöhallinnon verkkosi-
vuilla www.ymparisto.fi/paholammintuulivoimapuistoYVA 

 

YLEISÖTILAISUUS 
Hanketta ja arviointiselostusta esitellään ylei-
sölle tiistaina 24.5.2022 klo 17–19 Honkalassa 

 
 

*Asemakaavaehdotus 

nähtävillä Kankaanpään kaupungin 22. kaupun-

ginosan (Honkajoki) tiloja 99-403-5-85 ja 99-

403-5-187 sekä tiealuetta koskeva asemakaava 

(Honkajoki Oy:n laajennuksen asemakaava)  

Asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja 

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 5.5- 6.6.2022 

välisen ajan Kankaanpään kaupungin suunnit-

telutoimistossa, Kuninkaanlähteenkatu 12 sekä 

kaupungin kotisivuilla: www.kankaanpaa.fi / 

Asuminen ja ympäristö / Kaavoitus ja maan-

käyttö / Nähtävillä olevat kaavat.  

Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen 

nähtävillä oloajan päättymistä kaupunginhalli-

tukselle: PL 36, 38701 Kankaanpää tai kir-

jaamo@kankaanpaa.fi  

 

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA  

– KUNTALAISTEN OSALLISTUMINEN 

Kankaanpään kaupunki pyytää kuntalaisilta 

kommentteja Kankaanpään strategiasta 2030. 

Strategialuonnokseen voi tutustua kotisivuilla 

(http://www.kankaanpaa.fi/ajankohtaista). 

Sivustolla on myös sähköinen kyselylomake, 

jolla luonnosta voi kommentoida 22.5 asti. 

 

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN AVOIMET 

TYÖPAIKAT  

Työpaikat julkaistaan Kuntarekry-palvelussa 
(kuntarekry.fi) 

Haku päällä:  

*Koulunkäynninohjaajan määräaikainen teh-
tävä (useita), hakuaika päättyy 16.5. klo 12.00 
*Suurtalouskokin toimi keskuskeittiöllä, haku-
aika päättyy 17.5. klo 15.00 
*Laitoshuoltajan toimi (useita, joista yksi Honka-

joen alueella), hakuaika päättyy 17.5. klo 15.00 
*Uskonnon tuntiopettajan määräaikainen tehtä-
vä, hakuaika päättyy 20.5. klo 15.00  
*Koulupsykologi, hakuaika päättyy 31.5. klo 
23.59 

 

Jatkuva haku sijaisuuksiin: 

*Varhaiskasvatuksen sijaisuuksia 
*Ravitsemistyöntekijä, suurtalouskokki  
 
 

 

ELINKEINOPALVELUT 

 

Yritystoiminnan eri vaiheissa voit olla yhtey-
dessä Kankaanpään kaupungin elinkeinopalve-
luihin. Yritystoiminnan aloittaminen, toimivan 
yrityksen kasvu ja kehitys, sekä yrityksen elä-
mään liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä 
Marko Rajamäkeen, puh. 040 717 7578  ja säh-
köposti marko.rajamaki@kankaanpaa.fi ja Mari 
Raukolaan, puh. 040 5420456 tai mari.rau-
kola@kankaanpaa.fi. 
 

Voit seurata ajankohtaisia koulutuksia ja tapah-
tumia Business Kankaanpää-sivustoilta ja sa-
malla haulla löytyy myös Facebook-sivustot. 

 
 

 
 

POSA TIEDOTTAA 

 

*Honkajoen, Karvian ja Siikaisten peruspalve-
lukeskus on suljettu perjantaina 27.5.2022. 
 

*PoSan sosiaali- ja perhepalvelut etsivät tukiper-
heitä PoSan alueella asuville lapsiperheille. 
  

Olisiko sinulla tai perheellänne kiinnostusta ja ai-
kaa lasten ja lapsiperheiden auttamiseen? Tuki-
perheeksi voi ryhtyä tavallinen lapsiperhe, lapse-
ton pariskunta tai yksin asuva henkilö. Tavalli-
sesti lapsi viettää tukiperheessä yhden viikonlo-
pun kuukaudessa.       

 

Tukiperheviikonlopusta maksetaan hoitopalkkio 
ja kulukorvaus. Tule auttamaan lapsiperheiden 
hyvinvointia ja jaksamista arjessa.    

 

Lisätiedot:  
Sosiaaliohjaaja/lastensuojelu p. 044-577 3368.

http://www.ymparisto.fi/paholammintuulivoimapuistoYVA
callto:040%20717%207578
mailto:040%205420456
mailto:mari.raukola@kankaanpaa.fi
mailto:mari.raukola@kankaanpaa.fi


  PoSa:n palvelut kesällä / ajalla 20.6.-14.8.2022: 

 

 

SIIVOUS- JA RUOKAHUOLTO 

 

KOTIPALVELUATERIAT 
 

Ateriapalvelusopimus Kankaanpään kaupungin ja 
Attendon välillä päättyy 31.5.2022. Jatkossa ate-
riapalvelut tuotetaan Kankaanpäässä, kaupun-
gin omissa keittiöissä. Kotipalveluateriat val-
mistetaan Tapalan peruspalvelukeskuksen keit-
tiöllä 1.6.2022 alkaen.  

Ateriat toimitetaan arkisin kello 10.30 – 12. Viikon-
lopun ateriat toimitetaan perjantaina kylmänä. Arki-
pyhien ateriat toimitetaan edellispäivänä kylmänä. 

Jotta ateriatoimitus jatkuisi keskeytyksettä, tu-
lee asiakkaan tilata kotipalveluateria Tapalan 
keittiöltä numerosta 044 577 2565. 

Aterianhinta 5,39 €/ateria 
kuljetusmaksu 5,00 € /käynti 
Ateriat kuljettaa kesä-heinäkuun ajan Posti Oy. 
Tilaukset ja tiedustelut p. 044 577 2565. 
Tilauksessa ilmoitettava toimituspäivät, osoite, las-
kutusosoite sekä mahdolliset erityisruokavaliot. 
Ateriapalvelun keskeytyksestä/ lopettamisesta täy-
tyy ilmoittaa suoraan keittiölle, laskutus keskeyte-
tään ilmoitusta seuraavasta päivästä.  



Lapsiperheille ja nuorille  
kiireetöntä lisäapua 

 

 Pyydä apua –nappi on lapsiperheille 
ja nuorille suunnattu matalan kynnyksen säh-
köinen palvelukanava. Se on verkkopalvelussa 
oleva nappi, jota painamalla kuka tahansa voi 
pyytää apua tai palvelua, jättää yhteydenotto-
pyynnön tai kysyä jotain. 

 

Pyydä apua! -nappi on esimerkki helposta lap-
siperheiden sähköisestä palvelusta. Palvelu on 
käytössä aina ja kaikkialla eli se ei ole sidottu 
aikaan tai paikkaan eikä kysyjän tarvitse etsiä 
oikeaa henkilöä tai tahoa kysymykselleen tai 
avunpyynnölleen. Palvelu tarjoaa mahdollisuu-
den hakea apua silloin, kun asia on mielessä, 
esimerkiksi ilta-aikaan kotisohvalta, ilman puhe-
lua tai jonottamista soittoaikana.  

 

Huomioithan, että tämän palvelun kautta lähe-
tettävät yhteydenotot eivät ole tarkoitettuja 
akuuttien tai hätätilanteiden hoitoon. Näissä ti-
lanteissa ota suoraan yhteys 112. 

 

Palvelu on tarkoitettu huolien purkamiseen ja 
kiireettömän avun saamiseen. Tällaisia asioita 
voivat olla esimerkiksi huoli lapsesta, ero- ja 
huoltajuusasiat, talouteen liittyvät ongelmat ja 
nuoren elämään liittyvät asiat kuten ehkäisy.  

  

Alan ammattilainen vastaa avunpyyntöön 1–3 
arkipäivässä. Ammattilaisen tehtävänä on jär-
jestää tarvittava apu suoraan perheelle tai nuo-
relle. Avun hakemisesta on pyritty tekemään 
helppoa, jotta apua saataisiin varhaisessa vai-
heessa ennen kuin tilanne riistäytyy käsistä. Na-
pin kautta voi saada apua aina, loma-aikoinakin 
pyyntöihin vastataan muutamassa päivässä. 

 

  

 

NUORISOTOIMI 

 

Nuorisotila muuttaa entiseen valtuustosalin ti-
laan Honkajoen virastotalolle. Seuraa somea! 

  

Honkajoella uutena nuorisotyöntekijänä on 
aloittanut Laura Hakanen.  
 

Lauran tavoittaa:  
puhelimitse numerosta: 040 520 3705 
sähköpostilla: laura.hakanen(a)kankaanpaa.fi 
sekä Honkajoen nuorisotyön somekanavilta: 
  Facebook: Nuorisotyö Honkajoki 
  Instagram: @nuorisotthonkajoki 
  Snapchat: @nuotthonkajoki 
  Tiktok: @nuorisotthonkajoki       
 

  Ota tilit seurantaan!  
 
 

Honkajoen uimakoulut  
viikolla 23 (6-10.6). Lisätietoja somessa!  
 

  
 
LIIKUNTAPALVELUT 
 
 

Kankaanpää on mukana 1.5. alkaneessa haaste-
pyöräilyssä.  
 

Tulosten kirjaaminen: lataa ilmainen mobiilisovel-
lus (Google Play tai App Store) 

Tai kirjaa pyöräilysuoritukset pyöräilykorttiin. Linkki 
löytyy kaupungin kotisivuilta (linkki) 
 
  
 
KANKAANPÄÄN KULTTUURIKEVÄT 

Kankaanpään Kulttuurikevät kokoaa yhteen laajan 
kattauksen kulttuuri- ja taidetarjontaa. Tervetuloa 
mukaan! 
 
Katso tapahtumien tarkemmat tiedot: www.kulttuu-
rikevat.fi 
 

NÄYTTELYT 
4.-28.5. ”Varttia vaille” on Uljas Kaitalan, Victoria 
Torbolin ja Joona Heikkilän näyttely Kankaanpään 
galleriassa. Se on toinen osa taidekouluun liittyvien 
näyttelyiden sarjaa, jossa esittäytyy Kankaanpään 
taidekoulun opiskelijoita. Järj. Kankaanpään Taide-
yhdistys ry. 

 

to 19.5. ovensa yleisölle avaava Purkutalo 2022 -
näyttely on SAMK Kankaanpään taideopiskelijoi-
den ja Kankaanpään kaupungin yhteistyössä kehit-
tämä taideprojekti, jossa taide valtaa Tannerinkatu 
5:ssä sijaitsevan omakotitalon. Näyttelyn rakenta-
misessa käytetään pääasiassa kierrätysmateriaa-
leja. Näyttelyn päättäjäisiä vietetään Hörhiäisviikol-
la. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 
 
KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTON KONSERTIT 
la 21.5. klo 18 Pave Maijanen –tribute Kankaan-

pääsalissa, järj. Kankaanpään musiikkiopisto 
ti 24.5. klo 18 musiikkiopiston todistusten saajien 
päättökonsertti Kankaanpään musiikkiopistolla. 

 
MUUT TAPAHTUMAT 
Puumerkkitiilityöpajat järjestetään Petäjä-opistolla 
(ent. hammaslääkärikeskuksella, Jämintie 2 C). Pa-
jat ovat auki klo 11-14 viitenä päivänä: to 12.5., la 
14.5., to 19.5., la 21.5. ja la 28.5. Järj. Kankaan-
pään Taideyhdistys ry. 

 

 

 

TEKNINEN TOIMI 
 
 

HARAVOINTIJÄTEKERÄYS 
 

Kotitalouksille ilmainen risujen ja haravointijät-
teenkeräys toukokuussa. 
 
Lavat: 

 Keitaankatu 16 (Järventausta) + Risulava 

https://www.hyvis.fi/fi/web/satakunta/pyyd%C3%A4-apua-pohjois-satakunta#/
https://www.kankaanpaa.fi/wp-content/uploads/2022/05/HP-pyorailykortti-1.5.-31.8.2022-kunta.pdf
https://kulttuurikevat.kankaanpaa.fi/
https://kulttuurikevat.kankaanpaa.fi/
https://www.hyvis.fi/fi/web/satakunta/pyyd%C3%A4-apua-pohjois-satakunta#/


 Tuomaankatu 2 (Myllymäki) 

 Jalavankadun parkkialue (Reima) 

 Laarikatu (Kärki) 

 Jämintie 2 (Keskusta) + Risulava 

 Hongontie 11 (Honkajoki) 

 Niinisalonkatu 46 (ent. Niinisalon kioski) 

Haravointijätteeseen kuuluvat puiden ja pensai-
den lehdet, vihervartiset kasvit, heinä ja leikattu 
nurmi. Haravointijäte kompostoidaan, joten 
joukossa ei saa olla hiekkaa, kiviä, risuja tai 
muita jätteitä. 

 

Risujätteeseen kuuluvat oksat, risut ja puuvar-
tisten kasvien varret. Risujäte haketetaan, jo-
ten seassa ei saa olla kiviä, hiekkaa, lehtiä 
tai muita jätteitä. 
 
 

Autojen pesu- ja korjaustilat 
Kokous- ja juhlatilat 
 
SOLMU-TOIMINTAKESKUS 

 
Kankaanpään kaupungin omistama Solmu-toi-
mintakeskus sijaitsee Reimankallion asunto-
alueella osoitteessa Jalavankatu 2.  
 
Juhlatilarakennuksessa on juhlatila, keittiö ja 
wc. Juhlatilaan mahtuu noin 30 henkilöä istu-
maan pöytien ääreen. keittiössä varusteena on 
kaksoisleivinuuni, normaalit keittiön varusteet 
sekä astioita runsaasti. Tilassa voi pitää erilai-
sia tilaisuuksia mm. juhlia kokouksia jne. 
 
Autojen pesu- ja korjaushallissa pystyy pe-

semään autoja ja tekemään pieniä korjauksia.  
 
Pesuhallissa varusteena on vesiletku, painepe-
suri ja pölyimuri. Asiakkaan on itse tuotava mu-
kanaan pesuaineet ja pesuvälineet kuten pesu-
harjan.  
Korjaushallissa varusteena hallitunkki ja turva-
pukit. Asiakkaan on tuotava mukanaan tarvitta-
vat työkalut.  
Jos asiakas vaihtaa autostaan öljyt, on hänen 
vietävä jäteöljyt mukanaan pois. 
Hallissa voi myös vahata autonsa omilla väli-
neillään. 
 
Molemmat tilat ovat kaikkien kaupungin asuk-
kaiden, yhdistysten ja yritysten vuokrattavissa. 
 
Kysy lisää Solmu päivystäjältä ti-pe klo 10.00-
16.00. Solmun puhelin 02-5772473 tai sähkö-
postilla: solmukeskus@kankaanpaa.fi 
 
 

 

KIRJASTON TIEDOTTEET 
 

Kirjailijavierailut jatkuvat!  
Honkajokinen kirjailija-runoilija Raili Heikkilä 
sekä teosten tuottaja-kustantaja, korttitaituri 
Pauliina Heikkilä vierailulla Honkajoen kirjas-
tossa to 16.6. klo 18 alk. Vapaa pääsy. Tervetu-
loa!  

 

Lisäksi muu vierailu työn alla, seuraa ilmoitte-
lua!  
 

Tiedotamme ajankohtaisista asioista kirjas-
tossa, kirjaston verkkosivuilla ja somessa sekä 
kirjailijavierailuista myös kauppojen ilmoitustau-
luilla. 
 

Kuntosalipoletit Honkalaan voit ostaa 
kirjastosta. Maksutavat käteis- ja korttimaksun 
lisäksi: Smartum, Eazybreak, Epassi, Edenred, 
Tyky. 
 

Avoinna 
Ma 13 – 19,  
Ti 13 – 16,  
Ke suljettu 
To 13 – 19,  
Pe 10 – 16,  
Aattoina 10 - 15 
 
Aukioloaikojen poikkeuksia 
To 19.5. suljettu henkilöstön koulutuspäivän 
vuoksi 
To 26.5. suljettu 
Ti 31.5. avoinna 10 - 15 henkilöstön työhyvin-
vointipäivän vuoksi 
To 23.6. avoinna 10 - 15 
Pe 24.6. suljettu 
Kirjasto suljettu 11.7. - 15.7. (vko 28) 
 
Yhteystiedot 
Honkajoen kirjasto 
Puistotie 6 
38950 Honkajoki 
Puh. 050 577 5223 
honkajoki.kirjasto@kankaanpaa.fi 
minna.hautaluoma@kankaanpaa.fi 
https://kirjasto.kankaanpaa.fi/ 
https://satakirjastot.finna.fi/ 
https://www.facebook.com/honkajoenkirjasto 

 
 
 

KANKAANPÄÄN ASUNNONHANKINTA 
 
Vapaana olevat asunnot: 

 
Sepäntie 3 A 3,  

2h+k=60, vesi: 12 eur/hlö, vuokra: 416,21 €  

mailto:honkajoki.kirjasto@kankaanpaa.fi
mailto:minna.hautaluoma@kankaanpaa.fi
https://kirjasto.kankaanpaa.fi/
https://satakirjastot.finna.fi/
https://www.facebook.com/honkajoenkirjasto


Sepäntie 3 B5  
2h+k=60, vesi: 12 eur/hlö, vuokra: 416,21 €  
Manunpolku 2 b 3  
2h+k+s=61, vesi: 12 eur/hlö, vuokra: 507,52 €  
Sepäntie 2 A 3  
2h+k=60, vesi: 12 eur/hlö, vuokra: 392,50 €  
Kaurispolku 12 6  
2h+k+s=62, vesi: 12 eur/hlö, vuokra: 589,00 €  
Turkkilantie 1 as 1  
2h+k+s=59, vesi: 12 eur/hlö, vuokra: 514,80 €  
Sepäntie 2 B7  
2h+k+s=60, vesi: 12 eur/hlö, vuokra: 441,17 €  
Puistotie 7 as 11  
2+k+s=65, vesi kulut. muk., vuokra: 422,50 €  
Manunpolku 2 A3  
3+k+s=74, vesi: 12 eur/hlö, vuokra: 600,29 €  
Linnikantie 12 B 5  
1h+k=37,7, vesi: 12 eur/hlö, vuokra: 233,74 €  
Puistotie 7 as 4  
2h+k+s=50,0, vesi kul. muk., AT+10€ 
vuokra: 325,00 €  
Katkontie 7 as 2  

1+tupa+s=43,0, vesi kul. muk., AT+10€ 
vuokra: 266,60 €  
Manunpolku 2 b 2  
2h+k+s=61, vesi: 12 eur/hlö, vuokra: 507,52 €  
Kaurispolku 12 4  
2h+k+s=54, vesimaksu kul. muk., vuokra: 
513,00 € 
 

 

 
 

HONKAJOEN VANHUSTENTALOYHDIS-
TYKSEN VAPAAT ASUNNOT 
 

Lääkärintie 5 
1h+tk, 30 neliötä, 286,80 eur/kk. Vuokraan si-
sältyy lämpö ja vesi. 
 

Lääkärintie 7 

1h+tk, 29 neliötä, 277,24 eur/kk. Vuokraan si-
sältyy lämpö ja vesi. 
 

2h+k+s 58 neliötä, 554,48 eur/kk. Vuokraan si-
sältyy lämpö ja vesi. 
 
Tiedustelut isännöitsijä Kimmo Tuomi 

puh: 040-7403092 
 
 
 

HONKAJOEN KAPPELISEURAKUNTA 
 

Messut kirkossa, ellei muuta mainita. 
 
Leipäkirkko seurakuntatalolla torstaisin (ei 

Helatorstaina 26.5.) klo 10 
 
Kappalainen Anna-Kaisa: tavattavissa torstai-
sin klo 10.30-13 (ei 19.5 eikä helatorstaina, ke-
sällä myös poikkeuksia).  Vuosiloma 15.8-6.9. 
 
su 15.5. klo 10 Messu, Hautala, R. Raikas-
lehto. Kaatuneitten muistopäivän seppeleen-
lasku sankarihaudalla messun jälkeen. 
su 22.5. klo 13 Messu, Rainerma, Havi, kirk-

kokahvit kirkossa 
ti 24.5. klo 18 Kerhojen päätöskirkko, Kinnu-

nen, Hautala, R. Raikaslehto 
to 26.5. klo 13 Helatorstain sanajumalanpalve-

lus seurakuntatalon kodan terassilla, Hautala, 
Havi. Kirkkokahvit. 
su 29.5. klo 10 Messu, Hautala, M. Raikas-
lehto 
su 5.6. klo 13 Messu, Rainerma, R. Raikas-
lehto, kirkkokahvit 
to. 9.6. Kesäilta kaikenikäisille klo 17-20. San-
taniemessä Kirkkohetki klo 17.30. Yhdessä-
oloa, makkaraa, lättyjä, ongintaa (omat väli-
neet mukaan), pomppulinna.  
su 12.6. klo 10 Messu, Hautala, M. Raikas-
lehto 
su 17.6. klo 13 Messu, Marjaniemi, kirkkokahvit. 
la 25.6. klo 13 Juhannuspäivän messu, Kyyti-

nen, kirkkokahvit. 
su. 3.7. klo 10 Konfirmaatiomessu, Hautala, 

Karvonen, Varis. 
su 10.7. klo 13 Messu, Karvonen, Varis, kirk-

kokahvit. 
su 31.7. klo 13 Messu, Kyytinen, Havi, kirkko-

kahvit 
su. 7.8. klo 10 Messu, Hautala. 
su.14.8. klo 13 Kansanlaulukirkko Santanie-
messä, Hautala, Havi, kirkkokahvit. 
su 21.8. klo 10 Messu, Karvonen, R. Raikas-
lehto 
su 28.8. klo 13 Messu, Kyytinen, kirkkokahvit. 
 
 
 

 

 

  



APV-KYLÄYHDISTYS RY 
  
Ke 8.6.klo 16.00–21.00, Liikuntailta  
Kävellen, hölkäten tai pyöräillen lenkillä Antilan 
koulu, Vatajantietä Paastonkylään, polkua riip-
pusillalle, Piitanmaantietä Kankaanpääntielle 
jota Antilan koululle. Tai toisinpäin. Myös muut 
lenkit käy. 
 

Kahvi ja/tai mehutarjoilu riippusillan Piitan-
maantien puolella. 
 
La 18.6. klo 16.00-24.00 
10. SANTANIEMI SOI -pelimannitapahtuma: 
 
Esiintymässä pelimanniporukoita, kuplettilaula-
jia, lauluryhmiä, harmonikkavirtuooseja, yhteis-
laulua ja lopuksi n. klo 20.00–24.00 tanssit pe-
limanniryhmien tahdeissa.   

 

Liput 15 € 
 

 

 
PARTIOLIPPUKUNTA HONKAHUKAT RY 
 

Tulevia tapahtumia: 
15.5. partioparaati Turussa, tiedot ja ilmoittau-
tumisohjeet lähetetty jäsenille 
18.5. kevätkokous klo 17.30 kololla 
27.-28.5. sudenpentujen yöretki Muurahai-

sessa 
9.- 12.6. Tammileiri, Sauvon Ahtelassa 
15.- 23.7. Finnjamboree Kajo, Hämeenlinnan 
Evolla 
 

Seppo-rata on auki Honkajoen keskustassa, 
kysy lisää omalta johtajalta! 
 

Mahdollisista muista tapahtumista ilmoitetaan 
erikseen. 

 
 

 
 

NUORTEN METSÄSTÄJIEN LEIRI JYLLIN 
LEIRIKESKUKSESSA 19.-21.7.2022 
 
Leirin järjestäjät:  

 
 

Pohjois-Satakunnan Riis-
tanhoitoyhdistys ja Honka-
joen Metsästysyhdistys ry  

Leirillä tehdään mm. pyyntilaitteita, opetellaan 
käsittelemään saaliksi saatuja riistaeläimiä, pe-
rehdytään metsästyskoiriin ja niiden kouluttami-
seen, opetellaan aseen käsittelyä, saunotaan 
sekä uidaan. Järjestetään perinteinen leirikil-
pailu, jossa on hyvät palkinnot. Osallistujilla on 
mahdollisuus suorittaa metsästäjätutkinto, jo-
hon pitää valmentautua ennen leiriä, koska 
kaikkia tutkinnossa tarvittavia tietoja ei ehditä 
käsittelemään leirin aikana.  
 
Leirimaksu on 80 euroa sisältäen ruoan, majoi-
tuksen 4-6 hengen huoneissa, vakuutuksen ja 
tarvikkeet pyyntilaitteiden valmistamiseen. Met-
sästäjätutkinnon maksu on lisäksi 20 euroa. 
Leirille otetaan noin 20 osallistujaa ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Leirille voivat osallistua yli 
10-vuotiaat tytöt ja pojat. 
 
Ilmoittautumiset:  
Tapio Loukkaanhuhta puh. 040 5500001 tai  
Pentti Vanhahonko puh. 040 5540259. 
 
 

 
PESÄMÄESSÄ TAPAHTUU 
 

• 17.5. Grazy Drivers stuntshow 

• 11.-12.6 - SM NU/NA EVK 
• 23.-26.6 - Juhannus Festival Drifting 
• 9.-10.7 - IAME Karting 
• 16.7 - SM Tractor Pulling 
• 30.-31.7 JM ELO Games 
• 17.9 SM Rallicross 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crazy Drivers Comeback! 

Näe ja koe kauan odotettu kotimainen ja ainut-
laatuinen motor action-show (17.5.2022) 

Nyt livenä elokuvastuntit, huimat autokolaride-
monstraatiot, autot kahdella pyörällä, trial- sekä 

http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://www.luomus.fi/lapset/kuvastot/ajokoira.jpg&imgrefurl=http://www.luomus.fi/lapset/kuvastot/koiraelaimet.php&usg=__de7STic32VNKW2BfnelgvpzWKNk=&h=290&w=400&sz=36&hl=fi&start=3&zoom=1&tbnid=0yhbF_xLsGrFHM:&tbnh=90&tbnw=124&ei=xSnvTevmCom1tAayt-DqAw&prev=/search?q=Suomen+ajokoira&hl=fi&sa=G&biw=1242&bih=589&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


stuntpyörä show, Monster Jameistakin tuttu Ra-
ging Bull Monster truck ja paljon muuta! Esiinty-
jinä mm. Guinness world record-tittelin haltija, 
maailmanmestari taitoajaja Vesa Kivimäki. Pyö-
ränumeroista vastaa Roni "Ronny" Ratinen ja 
Ville "Rytkö" Pitko. 

Guinness-mestari Vesa Kivimäen parina autolla 
kahdella pyörällä kesän aikana nähdään Juha 
Mustonen, Sami "Luntti" Lund ja Markku "Make" 
Tapaus. Mukana ensimmäistä kertaa Crazy Dri-
versin historiassa myös stunt-nainen! 

Lipun ostaneiden kesken arvomme Monster 
Truck -kyydityksiä. Ohjelman kesto noin 2h si-
sältäen väliajan. Pientä purtavaa sekä fanituot-
teita. 

 
 

 
 

 
Uudistuneet Honkajoen markkinat 30.7.2022. 
 

Markkinat järjestää tänä vuonna Honkajoen 
Yrittäjät ry. 
 
Myyjäksi Honkajoen markkinoille? 
 

Varaa oma myyntipaikkasi  
0442388566 / Jorma Uusipaasto 
 
 
 

V. JA U. SAUNALUOMAN KIISTA RY /  
SA-PU KYLÄTOIMIKUNTA 
  

Aktiivinen Satakunta on myöntänyt V. ja U. 
Seura Saunaluoman Kiista Ry:lle Leader rahoi-
tusta Mäkipirtin sekä sen piha-alueen kunnos-
tukseen. Hanke aloitetaan kevään -22 aikana ja 
toteutetaan yhdessä Sa-Pu Kylätoimikunnan 
kanssa. Hankkeen etenemistä voi seurata kylä-
toimikunnan Facebook sivuilla. 
 
  

24.5. klo 18.00-19.00 Lavis-tanssijumppa 
Mäkipirtillä. Kertamaksu 5€/hlö. Ohjaajana 
Mervi Silvola 

 

Tervetuloa! 
 
 

 
 

HONKAJOEN MARTAT 

 

Marttaillat kk 2. maanantai pääsääntöisesti 
POP pankin kokoustilassa. 

Suunnitelmissa mm vanhustentaloyhdistyksen 
kesäjuhla kesäkuussa, kesäteatterireissu hei-
näkuussa sekä markkinoille osallistuminen. 
 
Toimintakalenteri löytyy osoitteesta Honkajoen 
Marttayhdistys | Marttayhdistykset (martat.fi) 
Martoilta mahdollista vuokrata ruoka- ja kahvi-
kalustoa sekä pergolaattoria. 
 
Astioiden vuokraus/tiedustelut: Vuokko Vä-
limäki p.044 5455 230 
 
 

 
 

HONKAJOEN MAASEUTUNAISET  

 

Honkajoen Maaseutunaiset ry:n sääntömääräi-
nen vuosikokous POP-pankin kerhohuo-
neella ti 17.5.2022 klo 19.00. Tervetuloa! 
 
Honkajoen Maaseutunaiset ry:n kesäretki 

16.6.2022 Porin Kirjurinluodon kesäteatteriin. 
Liput: Jäsen 35 €, ei jäsen 38 €, sis.kuljetuk-
sen, lipun ja väliaikatarjoilun. 
Lähtö klo 16.00 Honkacenteriltä. 
Varaa lippusi 6.6 mennessä /Tuija puh. 050 
3068474. Lippuja rajoitetusti. 
Tervetuloa! 
 
Gabriel, tule takasin. 
Sydämetön komedia kiihkeästä rakkauden nä-
lästä ja röyhkeästä rahanahneudesta. 
Rooleissa mm. Sari Havas, Marja Packalen ja 
Mira Luoti. 
 

Tervetuloa mukaan toimintaan! 
 
 

 
LÄHIRUOKARENGAS 
 

Lähiruokarenkaan jaot samalla tutulla paikalla 
parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 17.15-
17.45. 
 

 
  

callto:0442388566
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/honkajoen-marttayhdistys/
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/honkajoen-marttayhdistys/
callto:0503068474
callto:0503068474


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 
 

Toimintaa: 

Maanantai Senioritanssi Honkala klo 17.30-19 
Tiistai Vesijumppa Uimahalli klo 14.00 ja 

klo 17.00 3€ 
Torstai Vesijumppa Uimahalli klo 14.00 3€ 
Perjantai Boccia Honkala klo 15.00-18.00 
Torstai Tuolijumppa Honkala klo 16.30-

17.15 
 

MTLH Tuetut lomat 
Kylpylähotelli Peurunka14.8.2022-19.8.2022. 

Haku viimeistään14.05.  
Rokua Health & Spa Rokua Utajärvi 

25.9.2022.-30.9.2022. Haku viim. 25.07. 
Loman omavastuu on 100 €  
Haun voi tehdä netissä MTLH tai lomakkeella, 
joita saa allekirjoittaneilta. 
 

Seniori suunnistus 18.05. Klo 10.00-12.00  
Kokoontuminen Kuntoutuskeskuksen parkki-
paikalla. Senioriohjaajat paikalla!  
 

Tarinatupa POP Kokoushuoneella alk. 1.6. klo 

13.00 
 

Teatteri Karvia 11.06. klo 14.00  

Kimppakyydein! Ilm. viim. 30.5.(Ei meidän äiti) 
 

Kansanlaulukirkko APV. Santaniemi 14.08. 

klo 13.00 Hautala 
 

Seniorisumpit 23.8. Kankaanpään uusittu lii-

kuntakeskus. Liikuntakeskuksen esittely, tans-
siesitys, kuorolaulua. TOHTORI KIMINKISEN 
luento & kakkukahvit. Lisätietoja Kankaanpään 
Seudussa lähempänä ajankohtaa. 
 

EL-Satakunnan Piirin Kirkkokonsertti 18.09. 
klo 13.00 alk. 
 

www.satakunta.elakeliitto.fi/yhdistykset/honkajoki  
 

Erkki Ilmari      puh. 0400 462142  
Kirsi Wecksell   puh 050 5335 510  
Mervi Jokinen    puh 040 127 2899 
Pirkko Haavisto puh. 040 741 9949 Jäsenkirjuri  
 

   

 
Asemakatu 7, 38700 Kankaanpää 

 

Valtti on Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiön 
hallinnoima työpaja, joka on toiminut jo 17v.Työ-
paja on suunnattu nuorille ja aikuisille työnhaki-
joille. Työpajatoiminnan päätarkoituksena on 
edistää työllisyyttä ja auttaa yksilöllisen jatkopo-
lun luomisessa. Tarjoamme työnhakijoille ja 
opiskelijoille mahdollisuuden kehittää työelämä-
taitoja sekä ammatillista osaamista. Meillä on 
toimipisteitä Kankaanpäässä ja Karviassa. 
 
Sopimusmuotoina mm. työkokeilu, kuntouttava 
työtoiminta ja palkkatuki. Meille pääset myös 
opiskelijana harjoitteluun omasta opiskeltavasta 
alastasi riippuen sekä yläkoulujen TET-jak-
soille. Meillä pääset kehittämään omaa osaa-
mistasi ja saat yksilöllistä tukea arjen hallintaan.  
 
Tuotepajalla tehdään alihankintatöitä, valmis-
tetaan lahja- ja sisustustavaroita. Siellä voi har-
joitella erilaisten tavaroiden valmistusta ja suun-
nittelua. Ompelimossa korjataan vanhaa ja teh-
dään uutta. 
 
Mediapajalla voi tutustua, www-sivujen tekoa, 
tietokoneiden korjaukseen, digikuvaukseen, 
paino- ja julkaisualaan ja erilaisiin toimistotöihin 
sekä oman VT-sanomien toimitukseen. Voit 
suorittaa kansainvälisen tietokoneen ajokortin 
(ICDL) tutkinnon osia. Tilaustyönä teemme pos-
titusta, käyntikortteja, esitteitä, lehti-ilmoituksia 
ja netti sivuja. Meiltä saa myös suurkuvatulos-
teet ja Canvas-taulut. VT-sanomat pääset luke-
maan: https://issuu.com/valttityopaja 
Osoite: Asemakatu 7, 38700 Kankaanpää P. 
044 5772112 tai 044 5772110 
  
Pajakeittiöllä voit tutustua ruuanlaittoon, lei-

vontaan, taloudenpitoon sekä elintarvikehygie-
nian perusteisiin. Työpajan väelle edullinen ruo-
kala. Pajakeittiö hoitaa myös kahvituksia ja juh-
latilaisuuksia. 
 
Siivouspaja vastaa työpajan siivouksesta, 

pyykkihuollosta ja tarjoaa mahdollisuuden 
saada siivousalalta työkoekemusta sekä tunte-
musta eri aineista ja tekniikoista. 

 

http://www.satakunta.elakeliitto.fi/yhdistykset/honkajoki
https://issuu.com/valttityopaja


Puu-/kokoonpanopajalla tehdään erilaisia ko-
koonpano- ja tilaustöitä yksityisille ja yrityksille. 
Tilaustöitä tehdään vallitsevan osaamistilan-
teen mukaan. Koneiden käyttöön perehdyte-
tään työskentelyn ohessa. Kokoonpanotyö on 
monia eri vaiheita sisältävä kokonaisuus, johon 
sisältyy tuotteen tarkastus, kokoonpano ja pak-
kaus. Osoite: Asemakatu 7, 38700 Kankaanpää 
P.044 5772147 

 

Autopajalla tehdään autojen korjausta esim. 

päästömittaukset bensa- ja dieselautoihin, jar-
rutyöt, ruostevaurioiden hitsaus, pakoputken 
vaihdot, määräaikaishuollot OBD-testaukset 
sekä vika diagnostiikan luku. Lisäksi autojen 
pesu, vahaus sekä sisätilojen puhdistus kuuluu 
palveluihimme. Korjaamme ja huollamme myös 
muita laitteita kuten ruohonleikkureita ja mo-
poja. Osoite: Knuuttilankatu 9, 38700 Kankaan-
pää P. 044 5772126 

 

Mysteerimaailmastamme löytyy kolme eri tee-
maista pakohuone tyyppistä mysteeri huonetta 
ja kotiin vietävä Mysteeriboxi. Kellari on kauhu-
teemainen mysteerihuone (K15), Teekutsut! ja 
Mummola ovat koko perheen huoneita. Mum-
mola 2.0 on ainoa esteetön mysteerihuo-
neemme. Aikaa mysteerien selvittämiseen kai-
kissa huoneissa on tunti. Tutustu ja varaa aika 
osoitteesta: 
http://www.apuvirta.fi/mysteerihuoneet  
tai p. 044 5772075 

 

Mysteeri huoneiden hinnasto  

ma-pe klo 9-16 ........ 50€  
ma-pe klo 16 eteenpäin ........ 60€  
viikonloppuisin (la ja su) ........ 70€  
3 tai 4 henkilöä  
Meiltä saat myös ostettua lahjakortteja!  

 

Jos olet työtön ja kiinnostunut Valtin tarjonnasta 
saat lisätietoa ottamalla yhteyttä työvoimatoi-
mistoon tai suoraan Valttiin. Valtin yhteystiedot 
ja lisää tietoa toiminnastamme saat alla ole-
vasta osoitteesta. Ota rohkeasti yhteyttä, katso-
taan miten voimme auttaa juuri sinua.  
katariina.alitalo@valtti.fi, p. 0445772133 

www.valtti.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kierrätyskeskus on osa Valtin toimintaa 
Kierrätyskeskuksessa pääset tutustumaan 

kierrätyksen mielenkiintoiseen maailmaan! Te-
kemistä on monenlaista, kuten asiakaspalvelu-
tehtäviä, kassatyöskentelyä, somistusta, ser- 
jätteen vastaanottoa ja kierrätystä, varasto ja lo-
gistiikka töitä sekä valtin puoti. Otamme vastaan 
hyväkuntoisia käyttöesineitä, joita myymme 
edullisesti. Tämä paikka on sopiva asiakaspal-
velutöistä ja kierrätyksestä kiinnostuneille. 
Vastaanotamme maksutta  
-Kaikenlaiset sähkölaitteet, ehjät sekä rikkinäi-
set  
-Paristot, auton akut, sähkölaitteiden akut  
-Lamput (tarkoittaa led-, loiste- ja energian-
säästölamppuja)  
-Metallit tapauskohtaisesti  
-Sähköjohdot ja kaapelit  
Käyttökelpoisia ja hyväkuntoisia kodin tavaroita  
-Huonekaluja  
-Vaatteita  
-Urheiluvälineitä  
-Astioita  
-Kaikkea kodin irtainta  
-Remontointi tarvikkeita tapauskohtaisesti  

 

Vastaanotamme maksusta  
Käyttökelvotonta, rikkinäistä kodin tavaraa  
-Huonekaluja  
-Vaatteita  
-Urheiluvälineitä  
-Astioita  
-Sisustustavaraa  
-Yli 5 vuotta vanhoja lasten istuimia (Ehjän ja 
kolaroimattoman turvaistuimen käyttöikä on Lii-
kenneturvan mukaan enintään 7 vuotta)  
-VHS, C-kasetit, ym  
-Tietosanakirjat  
 
Kierrätysmaksun keräämme tavaroista, jotka 
eivät ole myynti- tai käyttökuntoisia tai niille ei 
löydy kysyntää.  
Kierrätysmaksulla katamme tavaroiden hävi-
tyksestä aiheutuvat jätekustannukset. Vastaan-
ottamamme tavarat puretaan ja lajitellaan mah-
dollisimman tehokkaasti kierrätyksen tehosta-
miseksi 

 

Emme vastaanota  

-Homeisia tavaroita  
-Vaarallisia aineita  
 

http://www.apuvirta.fi/mysteerihuoneet
http://www.valtti.fi/
http://www.valtti.fi/


 
SEURAAVA TIEDOTE  

JULKAISTAAN 31.8. 2022  
Tiedotteeseen tulevia ilmoituksia  

voi lähettää osoitteeseen 
 anne.vahaniemi@kankaanpaa.fi 

 

 

 

-Ongelmajätettä (lääkkeet, nesteet)  
-Rinki ekopisteen kierrätykseen kuuluvia tava-
roita (Esim. säilykepurkit, muovit) 

Kierrätysmaksun otamme tällä hetkellä seu-
raavista tuotteista:  

-CD, VHS, C-kasetit 2€ / pussi, 6€ / säkki  
-Matkalaukut 6€ / kpl  
-Lasten turvaistuin yli 5 vuotta vanha 8€ / kpl  
-Sukset 4€ / pari  
-Tietosanakirjat 3€ / sarja  
-Väliovet 3€ / kpl  
Myyntiin kelpaamattomat tuotteet  
-Sohva 8€ / kpl  
-Nojatuoli 4€ / kpl  
-Tuoli 2€ / kpl  
-Kirjahylly 8€ / kpl  
-Patja 4€ / kpl  
-Vaatteet 2€ / pussi, 6€ / säkki  
-Astiat 2€ / pussi, 6€ / säkki  
-WC-istuin, lavuaari 10€ / kpl 

 

Kuljetusmaksut 

0-8 km 15€ 
8-15 km 20€ 
15-25 km 25€ 
Yli 25 km matkalta 25€ + 0,5€ / lisä km 

 

Yhteystiedot 
p. 044 577 2116 
Vastaanotto / kuljetukset p. 044 577 2141 
Facebook 
  Kierrätyskeskus Kankaanpää 
Instagram 
  kankaanpaankierratyskeskus 
 

https://www.kierratyskpaa.fi/ 
 
Kysymykset liittyen kuljetuksiin 
tai kierrätykseen nettisivun kyselyllä, 
soittamalla tai whatsapilla. 
         
Aukioloajat: Ma - To 10:00-17:00 
Osoite: Rautatienkatu 3, 38700 Kankaanpää 
 
 
 
  

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 ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15 
p. 040 652 4340 

 

Peruspalvelukeskus on suljettuna maanan-
taina ja perjantaina, mutta ajanvaraus toimii 
sulkupäivinäkin. Numerossa on takaisinsoit-
tojärjestelmä. On erittäin tärkeää, että soit-
taja kuuntelee viestin loppuun ja toimii oh-
jeen mukaisesti.  

 

Äitiys- ja lastenneuvola 
ti ja to klo 11.30-12.30 p. 044 577 3232, 
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 pe-
ruspalvelukeskuksessa ilman ajanvarausta tiis-
taisin klo 9-11, muina aikoina ajanvarauksella.  
Puhelinaika ma-pe klo 9-10 p. 044 577 5211. 
Asioida voi myös muissa PoSan toimipisteissä. 
Lisäksi sosiaalipäivystys palvelee 24/7 nume-
rossa 02 623 4380. 

 

Kotihoito p. 044 577 5242, 040 652 4231 (sh)   

 
Ateriapalvelu  
31.5. asti p. 044 494 0026 (Attendo).  
1.6. alkaen p.  044 577 2565 (Tapalan keittiö) 
 

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

 
KELA-taksi Satakunnassa:  
Keskustaksi Oy p. 0800-92442 tai 
Taksi Helsinki Oy p. 0800-414612 

 
Satakunnan pelastuslaitoksen tilannekes-
kus  

 044 7011 510  
Satakunnan tilannekeskus koordinoi ja sovittaa 
yhteen kotiin vietävien akuuttien sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelujen sekä pelastustoimen 
tehtäviä koko maakunnan alueella. 

 

https://www.kierratyskpaa.fi/
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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, kulutusilmoitus, omistajan tai haltijan vaihto  
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 
 

 

HONKAJOEN VIRASTOTALO 
Lomituspalvelut, maaseutupalvelut, teknisen  
toimen ja rakennusvalvonnan toimistosihteerin pal-
velut 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 
yhteystiedot ovat nähtävillä 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  
Maaseutusihteeri  
Suvi Poikkeus  044 577 5208  
Teknisen toimen ja rakennusvalvonnan toimisto-
sihteeri 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 
 

Nuorisotyöntekijä, Honkajoki 
Laura Hakanen  040 520 3705 
 

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 
 

Honkalan tilojen varaukset 
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 Kankaan-
päässä ajanvarauksella puhelimitse 029 435 2666 
asta.suoranta(a)mela.fi 

 

                                                       Honkajoki-toimikunta 
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