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Hei!  

 

Luet Honkajoki-toimikunnan viidettä 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. Viime vuodelta 
siirtyneen määrärahan myötä toimikunnalla on 
ollut tänä vuonna käytettävissään 38.756,62 eu-
roa. Toimikunta on jakanut tänä vuonna avus-
tuksia yhtensä 27.000 euroa. Määrärahaa on 
käytetty myös toimikunnan tiedotteisiin ja yhteis-
myyjäisten järjestämiseen.  
 
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.kankaanpaa.fi -> päätöksenteko ->  
kokousten esityslistat ja pöytäkirjat 1.1.2022 al-
kaen-> Honkajoki-toimikunta 
 

HONKAJOKI-TOIMIKUNNAN PÄÄTÖKSIÄ 

 
Myönnetyt avustukset 8.11.2022  
 

Honkajoen Vanhustentaloyhdistys ry 750 eu-
roa    
* Vanhustentalojen piha-alueen sähkötöihin, ku-
ten autojen lämmityspistorasioiden uusimiseen 
(7 kpl) ja lisäämiseen (2 kpl Posan kotipalvelu-
toimiston eteen) sekä ulkovalaistuksen sanee-
raukseen (14 kpl ledvaloja) pihavalaistukseen ja 
kotipalvelutoimiston päädyn valaistuksen paran-
tamiseen. 
 

Saunaluoma-Pukaran kylätoimikunta 2.500 
euroa 
* Mäkipirtin piha-alueen kunnostamiseen, kuten 

sähkötolppien (2 kpl), vesipisteen ja lipputangon  
 

& lipun sekä näiden asennukseen liittyvien tar-
vikkeiden hankintaan ja piha-alueen parantami-
seen matkailuajoneuvojen käyttöön sopiviksi. 
Toimenpiteet täydentävät Leader-hankkeella to-
teutettavia uudistuksia, joilla myös pyritään kylä-
talon toiminnan jatkumisen turvaamiseen.  
 

Honkajoki-toimikunnan tiedote 2023 

Tiedote jaetaan myös ensi vuonna helmikuussa, 
toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa.  
Toimikunta kiittää positiivisesta palautteesta, 
jota joka kotiin jakelu on poikinut. 
 
Seuraava kokous vuoden 2023 alkupuolella.  

 
 

 
Honkajoki-toimikunnan kehittämisavustuksin 
* Tuetaan hankkeita/esityksiä/toimenpiteitä, 
joilla kehitetään Honkajoen alueen palveluja tai 
infraa. Määrärahaa voidaan myöntää esim. yh-
distysten tai ryhmien hankkeiden omarahoitus-
osuuksiin tai osarahoituksena (tukena) kehittä-
mistoimintaan.  
* Pääsääntöisesti Honkajoki-toimikunta tukee 
kehittämishankkeita/-toimenpiteitä, joissa on ha-
kijan ja toimikunnan rahoituksen lisäksi muuta-
kin rahoitusta tai rahoitusta vastaavaa talkoo-
työtä.  
* Honkajoki-toimikunta voi avustaa hankkeita / 
järjestää toimintaa, jotka eivät automaattisesti 
kuulu kaupungin rahoitusvastuulle. 
 
Jäämme odottamaan uutta vuotta ja uusia avus-
tushakemuksia!  
 
Ulla Norrbo 
Honkajoki-toimikunnan sihteeri 

 
 

 
HONKAJOKI-TOIMIKUNTA JÄRJESTÄÄ  
 
JOULUMYYJÄISET HONKALASSA  
su 27.11.2022 Myyntipaikat avoinna klo 12-15. 
Tied. leena.kamppi(a)outlook.com 

TIEDOTE MARRASKUU 2022 
Kankaanpään kaupunki 
Porhontie 5, 38950 Honkajoki 

   Honkajoki-toimikunta 

 

http://www.kankaanpaa.fi/


KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN AVOIMET 

TYÖPAIKAT  

Työpaikat julkaistaan Kuntarekry-palvelussa 
(kuntarekry.fi) 

Haku päällä:  

*Laitoshuoltaja liikuntakeskukseen 

Hakuaika päättyy 20.11. klo 18. 

Jatkuva haku sijaisuuksiin: 

*Koulunkäynninohjaajan, opettajan ja varhais-
kasvatuksen sijaisuuksia 
*Ravitsemistyöntekijä, suurtalouskokki  
 
 

 
ELINKEINOPALVELUT 

 
Yritystori 2022 Kankaanpäässä to 24.11. 

 

Onko yrityksen myynti tai ostaminen ajankoh-
taista tai siintääkö omistajanvaihdos tulevaisuu-
dessa? Siinä tapauksessa Yritystori on kohtaa-
mispaikka juuri sinulle. 

 

Tilaisuudessa tapaat asiantuntijoita mm. yritys-
kaupan suunnittelusta, toteutuksesta ja rahoi-
tuksesta. Yritystori tarjoaa myös mahdollisuu-
den ostajan ja myyjän kahdenkeskiseen tapaa-
miseen. 

 

Tilaisuudessa: 
- ostajat ja myyjät kohtaavat toisensa 
- myyntikanava Yrityspörssi esittäytyy 
- autamme aloittavaa yrittäjää löytämään val-
miin yrityksen 
- rohkaisemme yrittäjiä aloittamaan omistajan-
vaihdosprosessin 
- saat tietoa rahoituspalveluista 

 

Aika: torstaina 24.11. klo 16.30-19.00, kahvitar-

joilu klo 17.00 alkaen. 
Paikka: Taidekoulun Kampus SAMK, Paasiki-

venkatu 24 
Ilm. viim. 19.11.: mari.raukola@kankaanpaa.fi 

 
Säästöä maaseudun yritysten sähkölaskuun 
-tukihaku avoinna  

 

Maaseudulla toimivat yritykset voivat edelleen 
hakea tukea, jolla voi kattaa kolmasosan uusiu-
tuvan energian käyttöön siirtymisen kustannuk-
sista. 

 
Hakuaika päättyy 30.11.2022. 

Tuella voi hankkia esimerkiksi aurinkopanee-
leita tai ilmalämpöpumppuja. Siirtymistä uusiu-
tuvaan energiaan tuetaan EU:n elpymisva-
roista. Investointi uusiutuvaan energiaan ei 
edellytä yrityksen kasvua, kuten tavanomaiset 
maaseudun yritystuet. Tukihaku uusiutuvan 
energian investointeihin avataan uudelleen ensi 
vuoden puolella, mutta aikataulusta ei ole vielä 
tarkempaa tietoa.  
Maaseudulla toimivan yrityksen tuki voi olla 30 
prosenttia. 

 

Maaseudun yritystukia haetaan Ruokaviraston 
Hyrrä-asiointipalvelussa. ELY-keskuksesta saa 
lisätietoja tuesta ja tuen hakemisesta. 

 

Voit olla yhteydessä elinkeinopalveluihin ja me 
neuvomme hakemuksen laatimisessa myöskin. 
 
Uutta virtaa yritysten hallitustyöskentelyyn 
 
Yritysten hallitustyöskentelyn merkitys korostuu 
erityisesti erilaisissa yrityksen muutoshaas-
teissa. Nyt on hyvä mahdollisuus ottaa yhteyttä 
Jussi Virtaseen ja aloittaa hallitustyöskentelyn 
kehittämistoimet tai ainakin keskustella luotta-
muksellisesti asiasta. 

 

Satakunnan ja Rauman kauppakamarin aluei-
den yhteisessä Hallitukset töihin! -palvelussa 
autetaan yrityksiä tunnistamaan, minkälainen 
osaaminen erityisesti tukisi johtamista ja yrityk-
sen kehitystä senhetkisessä elinkaaren vai-
heessa sekä myös tulevaisuuden tavoitteiden 
saavuttamisessa. 

 

Palvelu on maksutonta kaikille yrityksille lukuun 
ottamatta mahdollisia hallitusjäsenten hakuihin 
liittyviä toimeksiantomaksuja, joista sovitaan 
erikseen. 

 

Voit ottaa Jussiin yhteyttä hyvin matalalla kyn-
nyksellä ja aloitella kartoituksella, missä tilan-
teessa hallitustyöskentely yrityksessäsi on nyt. 

 

jussi.virtanen@satakunnankauppaka-
mari.fi puh, 050 516 5421 
 
Satakuntalaisille yrityksille kehittämisavus-
tuksien haku avoinna vuoden loppuun asti 

 

Uusi yritysten kehittämisavustuksien hakujakso 
on avautunut ja rahoitusta on jaossa Satakun-
taan viime jaksoakin enemmän, yli 1,6 miljoo-
naa euroa. 

 

Haku on auki vuoden 2022 loppuun asti ja 
avustuksia voivat hakea pienet ja keskisuuret 
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yritykset investointeihin tai erilaisiin kehittämis-
hankkeisiin. 

 

Hakujakson aikana sisään tulleet hakemukset 
pisteytetään ja hankkeet asetetaan pisteytyk-
sen mukaiseen järjestykseen rahoituksista pää-
tettäessä. Rahoitusta myöntää Länsi-Suo-
messa Keski-Suomen ELY-keskus, mutta pai-
kalliset asiantuntijat Satakunnassa käsittelevät 
hakemuksia. 

 

Pienin myönnettävä yrityksen kehittämisavus-
tus investoinneissa ja kehittämistoimenpiteissä 
Länsi-Suomen alueella on pääsääntöisesti  
10 000 euroa. 

 

Pääasiallisesti Satakunnassa voidaan myöntää 
avustusta kehittämistoimenpiteisiin enintään 50 
% hankkeen kustannuksista. Investointeihin 
myönnetään pääsääntöisesti tukea mikro- ja 
pienyrityksille 20 % ja keskisuurille yrityksille 10 
%. Satakunta kuuluu tukialueeseen III.  

 
Varmista ehdot aina avoinna olevasta hakuil-
moituksesta ja kysy tarvittaessa asiantuntijan 
neuvoa. 

 

Investointeihin kehittämisavustusta voidaan 
myöntää uutena hankittaviin koneisiin ja laittei-
siin sekä yrityksen omaan käyttöön tulevien toi-
mitilojen rakentamiskustannuksiin. 

 

Kehittämishankkeissa hyväksyttäviä välittömiä 
kustannuksia ovat palkkakustannukset, ulko-
puoliset asiantuntijapalvelut, tuotteiden kehittä-
miseen liittyvät raaka-aine- ja puolivalmistekus-
tannukset, kansainvälistymistä edistävät näytte-
lyyn tai messuille osallistumisen kustannukset 
sekä ulkomaille suuntautuvien matkojen kus-
tannukset. 

 

Avustusta myönnetään hankkeisiin, joilla arvioi-
daan olevan merkittävä vaikutus yrityksen kas-
vuun tai uudistumiseen, kansainvälistymiseen, 
innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistami-
seen, tuottavuuteen, digitaaliseen liiketoimin-
taan tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, 
hiilineutraalisuuden edistämiseen tai energia- 
tai materiaalitehokkuuteen. 

 

Jos sinulla on idea liiketoimintasi kehittämiseksi 
tai laajentamiseksi, ota yhteyttä elinkeinopalve-
luihin, katsotaan asiaasi eteenpäin yhdessä. 
Rahoituksen hakemisessa auttaa myös ELY-
keskusten valtakunnallinen Pk-yritysten rahoi-
tus – kysy neuvoa asiantuntijalta -palvelu 
puh. 0295 024 800 arkisin klo 9–15. 

Yritystoimintaa suunnittelevan infotilai-
suus ti 29.11. klo 16.00 alkaen verkossa. 

 
Tiistaina 29.11. saat lisätietoa verkon välityk-
sellä yrittäjyydestä, starttirahasta sekä maksut-
tomista aloittavan yrittäjän neuvontapalveluista. 
 
Infossa on mukana Satakunnan TE-toimistosta 
Eino Mäkinen kertomassa starttirahasta ja sen 
jälkeen jatketaan seuraavien asioiden parissa: 
 
    yrittäjyys, 
    yritysidea, 
    liiketoimintamalli/-suunnitelma, 
    rahoitus, 
    yritysmuodot, 
    verotus ja 
    vakuutukset, 
    sivutoiminen yrittäjyys ja 
    laskutuspalvelut. 
 
Info on tarkoitettu kaikille yrittäjyydestä kiinnos-
tuneille tai yritystoiminnan käynnistämistä suun-
nitteleville. Info on maksuton. 
 
Saat webinaarilinkin sähköpostiisi lähempänä 
tapahtuma-ajankohtaa. 
 
Ilmoittautuminen mari.raukola@kankaanpaa.fi 
viimeistään infoa edeltävänä päivänä klo 12 
mennessä. 
 
Mikäli jokin tietty asia kiinnostaa sinua erityi-
sesti, voit ilmoittaa aihepiirin ilmoittautumisen 
yhteydessä. 
 
Elinkeinopalvelut tiedottavat ajankohtaisista 
asioista sivustoillaan business.kankaanpaa.fi ja 
Facebook-sivustoilla Business Kankaanpää 
sekä Kankaanpään Seudussa. 
 
 

 
SIVISTYSTOIMEN TIEDOTTEET 

 
Maanantaina 5.12. Yhtenäiskoulun ja lukion op-
pilaiden perinteinen itsenäisyyspäivän lyhtykul-
kue ja kynttilöiden sytytys sankari-haudoille 
noin klo 8.50. 
-Veteraanikuoro 
-Veteraaniviestin luovutus 
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KIRJASTON TIEDOTTEET 

 
Ari Pitkäranta esittelee kirjaansa "Vatajan kylän 

mies Ari Honkajoelta" Honkajoen kirjas-
tossa to 24.11. klo 18 alk. Vapaa pääsy. Terve-
tuloa! Voit myös ostaa kirjan tilaisuuden yhtey-
dessä itsellesi 20€:n kappalehintaan. 
 

Kankaanpään kaupunki on mukana valtakunnal-
lisessa Joulupostia ikäihmisille -kampanjas-
sa. Kampanjan aikana yksittäiset ihmiset ja yh-
teisöt tekevät joulukortteja, jotka jaetaan joulu-
kuun aikana kotihoidon piirissä tai palveluta-
loissa asuville ikäihmisille.  Tuntemattomalta lä-
hettäjältä saatu joulukortti voi olla joulun ainoa ja 
sen vuoksi arvokas. Pieni jouluinen muistami-
nen koskettaa ja auttaa karkottamaan yksinäi-
syyttä. Kampanjan järjestää luovan välittämisen 
yhteisö Siskot ja Simot ry. 
Tee näin: Hanki tai askartele kortti. Kirjoita kort-
tiin hyvän joulun toivotukset. Merkitse saajan 
kohdalle ”Sinulle” ja lähettäjän kohdalle oma ni-
mesi ja Siskot ja Simot. Esim. Hyvää joulua! Toi-
vottaa Maija ja Siskot ja Simot. Pudota kortti sel-
laisenaan keräyslaatikkoon. Ethän sulje korttia 
kirjekuoreen. 
Korttien keräyspaikka ja -aika Honkajo-
ella: 14.11. - 2.12. Honkajoen kirjasto. 
 

Pääkirjaston ja Honkajoen kirjaston omatoimi-
käytön valmistelu etenee. Tavoitteena on päästä 
aloittamaan vielä tämän vuoden puolella. Asi-
asta tiedotetaan tarkemmin lähempänä.   
 

Avoinna 
Ma 13 - 19 
Ti 13 - 16 
Ke suljettu 
To 13 - 19 
Pe 10 - 16 
Aattoina 10 - 15 
 

Aukioloaikojen poikkeuksia 

Ma 5.12. klo 10 - 15  
Ti 6.12. suljettu 
Pe 23.12. klo 10 - 15 
Ma 26.12. suljettu 
To 5.1.2023 klo 10 - 15 
Pe 6.1. suljettu 
 

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 
 
 

 
HONKAJOEN VANHUSTENTALOYHDISTYK-
SEN VAPAAT ASUNNOT 

 
Lääkärintie 5 
Kolme asuntoa samaa tyyppiä vapaana. 
1H+TK, 30 neliötä, vuokra 286,80 eur/kk, vuok-
raan sisältyy lämpö ja vesi 
 

Lääkärintie 7 

1H+TK, 29 neliötä, vuokra 277,24 eur, vuok-
raan sisältyy lämpö ja vesi 
 
HUOM! Taloihin on tehty täydellinen sisältä ja 
ulkoa remontti v 2011. 
Sijainti Honkajoen ydinkeskusta. Rauhallinen 
alue. Saunamaksu 7 eur/kk. 
 
Tiedustelut Isännöitsijä Kimmo Tuomi 
puh: 040 7403092 
 
 

 
HONKAJOEN KAPPELISEURAKUNTA 

  
Muutoksia voi tulla, tiedot voi tarkistaa Kan-
kaanpään seudun kirkollisista maanantaisin ja 
seurakunnan nettisivulta. 
 
Leipäkirkko maanantaisin seurakuntatalolla 
Lähetyskerho keskiviikkoisin klo 13 seurakun-
tatalolla. 
Naistenpiiri seurakuntatalolla klo 18, to 24.11 
ja to 15.12. 
Perhekerho perjantaisin klo 9.30-11 seurakun-
tatalolla, viim.16.12 ja uusi kausi alkaa 20.1. 
Miestenpiiri seurakuntatalolla klo 18.15 ti 
29.11 
Kappalainen Anna-Kaisa tavattavissa seura-
kuntatalolla torstaisin klo 10.30-13 
 

su 20.11 klo 10 Sanajumalanpalvelus, Marja-
niemi, Varis, klo 11-20 seurakuntavaalien ää-
nestys  
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ma 21.11. klo 17-19 Kaiken kansan jouluinen 
ilta, mukavaa oleskelua jouluisissa tunnel-
missa, Marttojen joulupuuroa, joululauluja, as-
kartelua, lähetyksen myyntipöytä (lahjoituksia 
esim. leivonnaisia vastaanotetaan), yhdessä 
oloa. Voit tulla koko ajaksi tai vain piipahtaa. 
Starttaa tästä adventtiin ja jouluun. 
 
su 27.11.klo 10 Ensimmäisen adventin messu 

kirkossa, tule laulamaan Hoosiannaa, Hautala, 
Anna-Mari Yrjänä.  
Klo 12-15 Anna-Kaisa tavattavissa Honkalan 
myyjäisissä. 
 

su 4.12. klo 13 toisen adventtisunnuntain 
messu, Kyllönen, M. Raikaslehto 
 

ti 6.12 klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalan-
palvelus kirkossa, Hautala, R. Raikaslehto. 
Kunniakäynti sankarihaudoilla jumalanpalveluk-
sen jälkeen 
 

su 11.12 klo 15 Hyväntekeväisyyskonsertti 
kirkossa, Pirita Niemenmaa, Pasi Kivimäki 
Timo Toivonen, järj. Sinikka Aaltonen 
 

ti 13.12 klo 18 Perheiden joulukirkko ja ker-
hojen päätös, kirkossa 
 

su 18.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut kir-
kossa, Hautala, Valtteri Haavisto 
 

la 24.12 klo 15 Aattokirkko kirkossa, Hautala, 
Haavisto 
klo 16 Aattohartaus siunauskappelilla, Hautala 
 

su 25.12 klo 10 jouluaamun sanajumalanpal-
velus, Rainerma, Haavisto 
 

la 31.12 klo 19 Uudenvuoden aattohartaus 

siunauskappelilla 
 
Vuoden 2023 alusta kuukauden ensimmäi-
senä sunnuntaina ei kirkossa ole messua, 
muina pyhinä jumalanpalvelus on paritto-
mien viikkojen sunnuntaina klo 10 ja parilli-
silla viikoilla klo 13. Juhla-ajat, esim. pääsiäi-
nen, ilmoitetaan erikseen. Klo 13 pidettävien ju-
malanpalvelusten jälkeen tarjolla kirkkokahvit. 
 
pe 6.1.2023 klo 13 Kauneimmat joululaulut 
vielä kerran, seurakuntatalossa, Hautala, Va-

ris, Lähetyskerho kahvittaa.  
 

su 8.1. klo 15-18 Hiljainen iltapäivä kirkossa, 

tule hiljentymään vuoden alkaessa. Klo 15 aloi-
tamme laskeutumalla hiljaisuuteen, klo 16 viri-

kepuhe päivän aiheesta ja klo 17.30 on ehtool-
lishetki. Kirkossa tarjolla glögiä ja pipareita. Voit 
halutessasi ottaa mukaan eväitä, villasukat, tyy-
nyn ja huovan. Ei ennakkoilmoittautumista, 
mutta toivotaan sitoutumista kokoaikaiseen läs-
näoloon. Iltapäivän ohjaa Anna-Kaisa Hautala. 
su 5.2 klo 16 Perheiden kirkkohetki, tervetuloa 

mukaan myös isovanhemmat ja kummit sekä 
kaikki muut, jotka haluatte jakaa kirkkohetken 
lasten kanssa. Tilaisuudessa jaetaan vuoden 
2022 kaste-enkelit. Päätteeksi tarjoilua, mu-
kana Anna-Kaisa ja Tuija. 
ti 28.2. 17-19 Laskiaistapahtuma 
 
 
 
HYVÄNTEKEVÄISYYSJOULUKONSERTTI 

 
SYDÄMEENI JOULUN TEEN HYVÄNTEKE-
VÄISYYS-JOULUKONSERTTI 
 
Honkajoen kirkossa su 11.12 klo 15.00 
Esiintyjät Pirita Niemenmaa, Pasi Kivimäki ja 
säestys Timo Toivonen 
 
Ohjelma ennakkoon 20 €, ovelta 25 € 
Konsertin tuotto honkajokisten lasten ja nuorten 
hyväksi. 
 
Konsertin järjestävät Sinikka ja Lasse Aaltonen  
 
 
 
HYVÄN MIELEN JOULUTORI 
 

Y-PARKISSA 14.12. KLO 17-19 
 

Honkajoen Yrittäjät järjestävät lähiruokarenkaan 
jaon yhteyteen hyvän mielen joulutorin. 
 

Torille ovat tervetulleita myymään tuotteitaan 
kaikki halukkaat yhdistykset, yritykset, seurat tai 
yksityiset myyjät. Myynti tapahtuu peräkontti-
myyntinä eli jokainen hoitaa itse itselleen myyn-
tipaikan. 
 
Ilmoittautumiset Tuija Kaivola 050 3068 474 
 
Poniajelua, joulupukki, partiolaisten lyhtykulkue, 
ilmaista riisipuuroa ja rusinasoppaa (100:lle en-
simmäiselle) 
 
Tervetuloa! 
 



JOULUMYYJÄISET HONKALASSA 
 

sunnuntaina 27.11.2022 klo 12 – 15 

 
Paljon erilaisia tuotteita  

- joulukortteja, kransseja ja muita koristeita 
- koruja, neuletuotteita 
- monipuolisia leivonnaisia, elintarvikkeita 
- tarjolla joulupuuroa 
- vohvelikahvio 

- hyvät arpajaiset 
 
Honkajoen senioritanssijat esiintyvät 
 
Myös joulupukki on luvannut tulla tervehtimään 
 
Tervetuloa tekemään hyviä ostoksia! 
Järj. Honkajoki-toimikunta 

 
 

 
HONKAJOEN MAASEUTUNAISET 
 

Honkajoen Maaseutunaiset ry:n pikkujoulu 
la 3.12.2022 klo 19.00 Jyllinhovissa. 
Aloitetaan ilta ruokailulla. 
Mukaan 10 € pikkujoulupaketti. 
Ilmoittautumiset 0505659358 / Elisa Kivioja  
21.11.2022 mennessä.  
 
TERVETULOA! 
 
 

 
HONKAJOEN LIONS CLUB 
 

Perinteinen Honkajoen Joululehti ilmestyy taas 
joulukuun alussa. 
Lehden hinta edelleen 10 €. Lehtiä saatavissa 
honkajokisista kaupoista, liikkeistä sekä Lions-
veljiltä- ja sisarilta. 
 
Joululehtitoimikunta 
 
 

ANTILA-PAASTO-VATAJA -KYLÄYHDISTYS 
 

APV-KYLÄYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 
tiistaina 22.11. klo 18.30 Västilässä  

osoitteessa Piitanmaantie188. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu, tervetuloa! 
Hallitus 
 
 
 
SAUNALUOMA-PUKARA KYLÄTOIMIKUNTA 
/KIISTA RY 
 

Haimme keväällä Leader Pohjois-Satakunta ke-
hittäjäyhdistykseltä Leader-rahoitusta Mäkipirtin 
ja sen piha-alueen kunnostukseen ja se myön-
nettiin meille. Kesän aikana työt on saatu hy-
vään vauhtiin ja jatkuvat edelleen. 
Joulukuun alkupuolella Mäkipirtin lähimetsään 
rakennetaan tonttupolku, viime vuoden tapaan. 
Tervetuloa koko perheen voimin jouluiselle 
seikkailulle.  
Lumen tultua ajetaan ladut perinteisesti Mäki-
pirtin maastoon. Pihan perällä oleva grillipaikka 
on kaikkien käytössä (omat puut mukaan). 
 
Seuraa meitä Facebookissa, Saunaluoma-Pu-
kara Kylätoimikunta 
 
 

 
PARTIOLIPPUKUNTA HONKAHUKAT RY 
 

Partiolaisten adventtikalentereita ja joulukortteja 
myynnissä 4.11-5.12 välisenä aikana. Pyydä 
naapuri, tuttava tai sukulainen myymään tai osta 
omasi viimeistään joulumyyjäisissä! 
 

27.11 klo 12-15 Honkahukat osallistuvat joulu-
myyjäisiin.  
 

14.12 Joulunavaus, osallistumme lyhtykulku-
eena. Lisätietoa tulossa myöhemmin! 
 
Syyskausi päättyy ryhmillä joulukuun puolivä-
lissä ja jatkuu taas tammikuun puolivälissä, joh-
tajat ilmoittavat tarkemmin 
 
Seuraa Honkahukkia somessa! 

 @honkahukat  

 Partiolippukunta Honkahukat ry  

 honkahukat@gmail.com 

callto:0505659358
mailto:honkahukat@gmail.com


 
SEURAAVA TIEDOTE  

JULKAISTAAN 8.2.2023  
Tiedotteeseen tulevia ilmoituksia voi  

lähettää osoitteeseen  
anne.vahaniemi@kankaanpaa.fi 

 
 

 

YHTEISNÄYTTELY 

 
Kuvataiteen perusopetuksen ja taidepajan näyt-
tely 21.11.22 - 11.1.2023 Karviatalon aulassa 
 
Petäjä-opiston Karvian ja Honkajoen kuvataide-
ryhmät 
 
 
 

MUISTIKAHVILA TIEDOTTAA 
 
Muistikahvilan jouluruokailu Honkahovissa 
7.12.2022 klo 15.00 
Hinta muistiyhdistyksen jäsenelle ja puolisolle 
15 €/hlö, ei jäsenelle 30 €/hlö. 
Ota tasaraha mukaan. 
Ilmoittautuminen 30.11.mennessä.  
Puh. 044 5773431 (ark. 8-16) 
 
Tervetuloa! 
 
 
 

ELÄKELIITON HONKAJOEN
 YHDISTYS RY 

 

Toimintaa:  
Maanantai: Senioritanssi, Honkala klo 17.30-
19.00 
Tiistai, torstai: Vesijumppa, Uimahalli klo 14.00 
Perjantai: Boccia, Honkala klo 15.00-18.30 
Torstai: Tuolijumppa, Honkala klo 16.30-17.15 
 

Maanantai 12.12 klo 12.00 alkaen joululauluja 
Tervetuloa! Kahvitarjoilu 
 

Kuoro kokoontuu n. 1kerta /kk, ajat ilmoitetaan 
myöhemmin. 
 
www.satakunta.elakeliitto.fi/yhdistykset/honkajoki  
Erkki Ilmari puh. 0400 462142   

Kirsi Wecksell puh. 050 5335 510  
Pirkko Haavisto puh. 040 741 9949 Jäsenkirjuri 
Matkavastaava Erkki Ilmari p. 0400 462142  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 pe-
ruspalvelukeskuksessa ilman ajanvarausta tiis-
taisin klo 9-11, klo 11 jälkeen 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) 

040 652 4330 palveluohjaaja Eija Laine 
 
Ateriapalvelu Tilaukset ja tiedustelut p. 044 

577 2565. 
 
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. 

 

http://www.satakunta.elakeliitto.fi/yhdistykset/honkajoki


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONKAJOEN VIRASTOTALO 

Lomitustoimi, maaseutupalvelut, teknisen toimen 
ja rakennusvalvonnan toimistosihteerin palvelut, 
nuorisotoimi ja nuorisotilat 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 puheli-
mella suoraan tavoittelemallesi virkailijalle. Henkilö-
kunnan yhteystiedot ovat nähtävillä ulko-ovella. 
 

Lomituspalvelut 
Lomituspalvelujohtaja Sirpa Poikelispää  
 050 577 5219 
Lomatoimenohjaaja Pia Isomäki  044 772 7515 
Lomatoimenohjaaja Seija Marjamäki  044 577 5214 
Lomatoimenohjaaja Mia Puska  044 577 5216  
 

Maaseutusihteeri  

Suvi Poikkeus  044 577 5208  
 

Teknisen toimen ja rakennusvalvonnan toimisto-
sihteeri Marita Berglund  050 577 5231 
 

Nuorisotyöntekijä Taija Kalin  040 520 3705 
 

Vuokra-asunnot, Kankaanpään asunnonhankinta Oy  

Honkajoella sopimuksen mukaan, sovi tapaaminen  
 02 577 2769 (ma-to 8-15.30, pe 8-15) 

sähköposti: asunnonhankinta@kankaanpaa.fi 
 

Honkajoki-toimikunta  
kehittämisjohtaja Ulla Norrbo  044 577 5202 / sovi 
tapaaminen 
 

Virastotalon kokoustilojen varaukset 

Nuorisotyöntekijä Taija Kalin  040 520 3705 
 

************************************************************************* 

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 Hanna Mattila 

Vastaanotto Kankaanpäässä ajanvarauksella puheli-
mitse  029 435 2666 / hanna.mattila(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 
Kaupungingeodeetti Lauri Muuri  044 577 2731 
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 
Tilavaraukset 
 -Honkajoen virastotalon kokoushuone  040 520 3705 
 -Honkalan kokous- ja liikuntatilat  044 577 2680 
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 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 

                                                       Honkajoki-toimikunta 

 

mailto:asunnonhankinta@kankaanpaa.fi
mailto:kesy.ry@hotmail.com
callto:029%20435%202666
callto:044%20577%202171
callto:044%20577%202741
callto:044%20577%202622
callto:044%20577%202701

