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Osallistujat
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Haavisto Erno
Leivo Juha
Vainionpää Nina
Pihlajaniemi Mika
Ala-Kantti Eveliina
Mukkala Mika
Kaivola Tuija
Koivisto Arimo
Jokinen Mervi
Västilä Kalevi
Kamppi Leena
Norrbo Ulla

Tehtävä
Puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Esittelijä/sihteeri

Pukara Antti

Varajäsen

Lisätiedot
pj. 17 §

Saapui klo 19.35 / 16 § aikana
Varsinainen jäsen 16-17 § ajan
Varsinainen jäsen 17 § ajan
Varsinainen jäsen 17 § ajan

Allekirjoitukset
Erno Haavisto
puheenjohtaja

Ulla Norrbo
pöytäkirjanpitäjä

Juha Leivo
puheenjohtaja § 17
Käsitellyt asiat

13 - 19

Pöytäkirjan tarkastus
Kankaanpää 27.11.2021

Mika Mukkala

Tuija Kaivola

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 § mukaisesti
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hjokitmk 09.11.2021 § 13
Kokous on laillinen, mikäli kokouskutsu on annettu sääntöjen mukaisella
tavalla. Kokous on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet jäsenistä on
paikalla.
Valmistelijan esitys:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Täytäntöönpano:

-

Lisätietoja antaa:
Valmistelija kehittämisjohtaja Ulla Norrbo puh. 044 577 5202
_____________________
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Hjokitmk 09.11.2021 § 14
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti
ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.
Päätös:
_____________________

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Mukkala ja Tuija Kaivola. Pöytäkirja
tarkastetaan sähköisesti ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.
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Joulunavaus ja yhteismyyjäiset 28.11.2021
Hjokitmk 09.11.2021 § 15
Honkajoki-toimikunta 31.8.2021 § 12 Muut asiat / Joulunavaus ja
yhteismyyjäiset
Päätös: Honkajoki-toimikunta päätti järjestää perinteiset Joulun avaus ja
yhteismyyjäiset -tapahtuman su 28.11.2021
_____________________
Honkala on varattu tapahtuman pitopaikaksi. Tapahtumassa myös Jouko
Enkelnotkon esiintyminen, jonka kustannus (500 e) jaetaan toimikunnan ja
Honkajoen yrittäjäyhdistyksen kesken. Ilmoittautumisia osallistumisesta
yhteismyyjäisiin on pyydetty 9.11. klo 16 mennessä Leena Kampille.
Tapahtumasta on tiedotettu mm. Kankaanpään Seudussa, Honkajoki toimikunnan tiedotteessa sekä toimikunnan fb-sivuilla.
Esityslistan liitteet:

Kutsu Joulunavaukseen ja yhteismyyjäisiin 28.11.2021

Kehittämisjohtajan esitys: Sovitaan tapahtuman järjestelyistä.
Myyntipöydän varanneita yhdistyksiä / toimijoita on ilmoittautunut yhteensä
15. Enkelnotkon lisäksi esiintyvät myös Senioritanssijat ja Talentista tuttu
Rasmus Koskinen. Toivotaan myös Vuoden hörhiäistä tapahtumapaikalle.
Toimikunnan pj:n puhe, seurakunnan tervehdyspuhe. Palkitsemisia,
poniajelua ja vohvelikioski.
Päätös:

Sovittiin tapahtuman käytännön järjestelyistä sekä valmistelujen aikataulusta. Päätettiin laittaa tapahtumasta ilmoitus Kankaanpään Seutuun.

Täytäntöönpano:

Kehittämisjohtaja

Lisätietoja antaa:
Kehittämisjohtaja Ulla Norrbo puh. 044 577 5202
_____________________
Liitteet

Kutsu Joulunavaukseen ja yhteismyyjäisiin 28.11.2021
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Tukianomus / Honkajoen Moottorikerho ry:n Leader-hanke: Kalusto Pesämäen
moottoriurheilukeskuksen toimintaan
1868/01.017/2021
Hjokitmk 09.11.2021 § 16
Hjokitmk 31.8.2021 § 12 Muut asiat / Honkajoen Moottorikerho ry:n
tukianomus Honkajoki-toimikunnalle.
Nina Vainionpää toimitti toimikunnalle Honkajoen Moottorikerho ry:n tukianomuksen yleishyödyllisen investointirahoituksen omarahoitusosuuteen
osallistumiseksi.
Honkajoen Moottorikerho ry:n hanke "Kalusto Pesämäen moottoriurheilukeskuksen toimintaan" on saanut Satakunnan ELY-keskukselta myönteisen tukipäätöksen 5.7.2021. Hankkeen hyväksytyt kustannukset ovat
67.500 euroa, josta Leader-tuen osuus 50 % eli 33.750 euroa. Hankkeen
toimenpiteenä hankitaan käytetty pyöräkuormaaja ja toiminnassa tarvittavat lisävarusteet.
Honkajoen Moottorikerho ry anoo tukea 20.000 euroa.
Päätös: Honkajoki-toimikunta evästi asian jatkovalmistelua. Anomus
käsitellään seuraavassa kokouksessa.
_______________
Taustaa
Pesämäen Moottoriurheilukeskuksessa järjestetään vuosittain viidestä
kymmeneen suurempaa kilpailutapahtumaa. Keskus toimii myös useiden
muiden tapahtumien, kuten konserttejen, messujen, ajoharjoittelupäivien
ym. tapahtumapaikkana. Edellä mainittujen lisäksi keskuksessa vierailee
tuhansia
yksittäisiä
ajoharjoittelijoita
moottoriurheilukeskuksen
aukioloaikana 1.4.-30.11.
Hankkeen kuvaus: Luodaan Pesämäen Moottoriurheilukeskuksen
toiminnan pyörittämiseen omavaraiset puitteet kalliin vuokrakaluston sijaan
sekä luodaan turvalliset ja sujuvat puitteet jatkuvasti käytössä olevalle
omalle kalustolle.
Hankkeen toteutusaika on 1.6.2021-31.5.2022.
Honkajoki-toimikunnan määräraha vuodelle 2021 on yhteensä 30.000
euroa, josta on käytetty / korvamerkitty n. 6.000 euroa.
Esityslistan liitteet:

Honkajoen Moottorikerho ry:n tukianomus

Kehittämisjohtajan esitys: Honkajoki-toimikunta myöntää Honkajoen Moottorikerho ry:n investointihankkeelle avustusta 16.000 euroa.
Perustelut: Honkajoen Moottorikerho ry:n investointihanke on toimikunnan
tavoitteiden ja periaatteiden mukainen.
Honkajoki-toimikunnan tavoitteena on edistää Honkajoen alueen
palvelujen ja infran kehittymistä ensisijaisesti erilaisia hankkeita tukien.
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Näin käytettävissä olevalla määrärahalla saadaan Honkajoen alueen
kehittämiseen moninkertainen panostus.
Periaatteet / Honkajoki-toimikunnan linjaus:
* Tuetaan hankkeita/esityksiä/toimenpiteitä, joilla kehitetään Honkajoen
alueen palveluja tai infraa. Määrärahaa voidaan myöntää esim. yhdistysten tai ryhmien hankkeiden omarahoitusosuuksiin tai osarahoituksena
(tukena) kehittämistoimintaan.
* Pääsääntöisesti Honkajoki-toimikunta tukee kehittämiseen tähtääviä
hankkeita / toimenpiteitä, joissa on hakijan ja toimikunnan rahoituksen
lisäksi muutakin rahoitusta tai rahoitusta vastaavaa talkootyötä.
* Honkajoki-toimikunta voi avustaa hankkeita / järjestää toimintaa, jotka
eivät automaattisesti kuulu kaupungin rahoitusvastuulle.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Nina Vainionpää poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asian
käsittelyn ajaksi.
Toimikunnan 1. varajäsen Mervi Jokinen toimi varsinaisena jäsenenä
tämän pykälän ajan.

Täytäntöönpano:

Honkajoen Moottorikerho ry

Lisätietoja antaa:
Kehittämisjohtaja Ulla Norrbo puh. 044 577 5202
_____________________
Liitteet

Honkajoen Moottorikerho ry / Tukianomus yleishyödyllisen
investointirahoituksen omarahoitusosuuteen / Kalusto Pesämäen
moottoriurheilukeskuksen toimintaan
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Tukianomus / Honkajoen Seudun Urheilijat ry / Kaluste- ja varustehankintoja seuran ja koulun
käyttöön
1577/03.035/2021
Hjokitmk 09.11.2021 § 17
HsU:n Honkajoki-toimikunnalle 30.9.2021 lähettämä anomus sisältää
erilaisia liikuntapuolen kaluston ja välineistön uusimistarpeita sekä liikuntatilojen turvallisuuteen liittyviä parannusehdotuksia.
Anomus on välitetty liikuntapalveluihin, tilapalveluihin sekä Hongon koulule mm. keskustelun virittämiseksi esiin nostetuista asioista sekä yhteisen
linjauksen löytämiseksi: kenen toimialaan mikäkin toimenpide tai hankintaehdotus kaupungin organisaatiossa kuuluu ja minkä verran voidaan
kuntaliitoksen jälkeen tehdä yhteistyötä seuran ja kaupungin kanssa esim.
välinehankinnoissa?
Ehdotuksia ei ole huomioitu Hongon koulun tai liikuntatoimen vuoden 2022
talousarvioesityksessä, joka oli jo ennätetty lähettää lautakunnan
käsittelyyn. Liikuntapuolella ta22 ehdotus sisältää Honkajoelle Hongon
koulun kentän valaistuksen sekä uuden varastokopin sijoittamisen kentän
laidalle sekä salaojakaivojen uusimista Hongon kenttäalueella. Liikuntatoimen puolelta selvitetään myös, voidaanko joitakin Kankaanpään palloiluhallilta vapautuvia patjoja/penkkejä sijoittaa Honkajoelle.
Honkalan salin lattian kunnostaminen sisältyy tuleviin investointeihin (vv.
2022-2023) yhdistymissopimuksen mukaisesti. Teknisen toimen ta2022
ehdotus sisältää Honkalan monitoimitalon kuntotutkimuksen ja korjaussuunnitelman laatimisen (130.000 e). Korjaukset 2022-2023 koskevat
vesikaton vuotoja, paloilmoitinta, liikuntasalin lattiaa ja pintarakenteita.
Summat tarkentuvat kuntotutkimuksen havaintojen ja korjaussuunnitelmien perusteella.
Esityslistan liitteet:

Honkajoen Seudun Urheilijat ry:n anomus

Kehittämisjohtajan esitys: Honkajoki-toimikunta pitää hyvänä ja tärkeänä sitä, että yhteistyötä
tehdään sekä sisäisesti kaupungin eri hallinnonalojen kesken ja ulkoisesti
kolmannen sektorin aktiivisten toimijoiden kanssa. Kuntaliitoksen myötä
toimintatavat ja vastuuhenkilöt luonnollisesti muuttuvat. Tärkeätä on
uudessa tilanteessa löytää ne toimijat, joihin puolin ja toisin voidaan olla
yhteydessä esim. tällaisissa liikuntaan liittyvissä asioissa.
Honkajoki-toimikunta ei myönnä avustusta Honkajoen seudun Urheilijat
ry:lle.
Toimikunta pyytää Honkajoen Seudun Urheilijat ry:tä toimittamaan uuden,
tarkemmin rajatun ja euromäärän sisältävän avustushakemuksen ja
pyytää sen laatimisessa huomioimaan toimikunnan periaatteet
avustettavasta toiminnasta.
Honkajoki-toimikunnan tavoitteena on edistää Honkajoen alueen
palvelujen ja infran kehittymistä ensisijaisesti erilaisia hankkeita tukien.
Näin käytettävissä olevalla määrärahalla saadaan Honkajoen alueen
kehittämiseen moninkertainen panostus.
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Periaatteet / Honkajoki-toimikunnan linjaus:
* Tuetaan hankkeita/esityksiä/toimenpiteitä, joilla kehitetään Honkajoen
alueen palveluja tai infraa. Määrärahaa voidaan myöntää esim. yhdistysten
tai ryhmien hankkeiden omarahoitusosuuksiin tai osarahoituk- sena
(tukena) kehittämistoimintaan.
* Pääsääntöisesti Honkajoki-toimikunta tukee kehittämiseen tähtääviä
hankkeita / toimenpiteitä, joissa on hakijan ja toimikunnan rahoituksen
lisäksi muutakin rahoitusta tai rahoitusta vastaavaa talkootyötä.
* Honkajoki-toimikunta voi avustaa hankkeita / järjestää toimintaa, jotka
eivät automaattisesti kuulu kaupungin rahoitusvastuulle.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Eveliina Ala-Kantti, Erno Haavisto ja Mika Mukkala poistuivat kokouksesta
esteellisinä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ajaksi.
Vpj. Juha Leivo toimi puheenjohtajana ja toimikunnan 1. varajäsen Mervi
Jokinen, 3. varajäsen Kalevi Västilä sekä 4. varajäsen Leena Kamppi
varsinaisena jäsenenä tämän pykälän ajan.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Täytäntöönpano:

HsU, Hongon koulu, liikuntapalvelut, tilapalvelut

Lisätietoja antaa:
Kehittämisjohtaja Ulla Norrbo puh. 044 577 5202
_____________________
Liitteet

Honkajoen Seudun Urheilijat ry:n tukihakemus Honkajoki-toimikunnalle
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Tukianomus / Eläkeliiton Honkajoen yhdistys ry / Boccia-pallojen ja tarvikkeiden hankinta
1577/03.035/2021
Hjokitmk 09.11.2021 § 18
Eläkeliiton Honkajoen yhdistys ry on 29.10.2021 saapuneella hakemuksella anonut Honkajoki-toimikunnalta 1000 euron avustusta yhdistykselle
hankittavia Boccia-palloja ja tarvikkeita varten.
Hankinnan kokonaiskustannusarvio on 1000 euroa.
Boccia on Honkajoen eläkeyhdistyksessä uusi liikuntamuoto, jota on
harrastettu noin vuoden verran. Osallistujia on ollut keskimäärin 15
henkilöä viikossa.
Esityslistan liitteet:

Eläkeliiton Honkajoen yhdistyksen anomus

Kehittämisjohtajan esitys: Honkajoki-toimikunta ei myönnä avustusta Eläkeliiton Honkajoen yhdistys
ry:lle, koska hakemus ei täytä toimikunnan avustuskriteerejä.
Honkajoki-toimikunnan tavoitteena on edistää Honkajoen alueen palvelujen ja infran kehittymistä ensisijaisesti erilaisia hankkeita tukien. Näin
käytettävissä olevalla määrärahalla saadaan Honkajoen alueen kehittämiseen moninkertainen panostus.
Periaatteet / Honkajoki-toimikunnan linjaus:
* Tuetaan hankkeita/esityksiä/toimenpiteitä, joilla kehitetään Honkajoen
alueen palveluja tai infraa. Määrärahaa voidaan myöntää esim. yhdistysten tai ryhmien hankkeiden omarahoitusosuuksiin tai osarahoituksena
(tukena) kehittämistoimintaan.
* Pääsääntöisesti Honkajoki-toimikunta tukee kehittämiseen tähtääviä
hankkeita / toimenpiteitä, joissa on hakijan ja toimikunnan rahoituksen
lisäksi muutakin rahoitusta tai rahoitusta vastaavaa talkootyötä.
* Honkajoki-toimikunta voi avustaa hankkeita / järjestää toimintaa, jotka
eivät automaattisesti kuulu kaupungin rahoitusvastuulle.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Vj. Mervi Jokinen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asian
käsittelyn ajaksi.

Täytäntöönpano:

Eläkeliiton Honkajoen yhdistys ry

Lisätietoja antaa:
Kehittämisjohtaja Ulla Norrbo puh. 044 577 5202
_____________________
Liitteet

Eläkelliiton Honkajoen yhdistys ry / Avustusanomus Boccia-pallojen ja
tarvikkeiden hankkimisesta yhdistykselle
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Muut asiat 9.11.2021
Hjokitmk 09.11.2021 § 19 Keskustelua ajankohtaisista asioista, mm.
- pienten yhdistysten toiminta-avustukset
- GEO-oppimiskeskus
- Huidankeitaan kehittäminen
- Honkajoki-toimikunnan tiedotuslehden saama palaute on ollut positiivista
- muovin keräyspiste
Päätös:

Honkajoki-toimikunta esittää tilapalveluille, että Honkalan alasisäänkäynnin läheisyyteen hankitaan roska-astia.
Honkajoki-toimikunta esittää tekniselle lautakunnalle, että selvitetään
mahdollisuudet muovin keräyspisteen saamiseksi Honkajoelle.
Seuraava kokous 13.1.2022 klo 19.

Täytäntöönpano:

Tilapalvelut, tekninen lautakunta
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Liite pöytäkirjaan
Kokouspäivämäärä

Pykälät

9.11.2021

13-19

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
- yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 §)
Pykälät 13-15, 19
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1
mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 16-18
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (Hallintolainkäyttölain 5 § / muu lainsäädäntö).
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 16-18
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite sekä sähköpostiosoite

Honkajoki-toimikunta
Porhontie 5
38950 Honkajoki
kirjaamo@kankaanpaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tämä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväks 29.11.202 ylleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
ja valitusaika

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), pykälät
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite sekä faksinumero:

Hallintovalitus (valitusaika x päivää), pykälät
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite sekä faksinumero:

Hankintapäätös

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista
hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN
Oikaisuvaatimus-/vali- Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
tuskirjelmän sisältö
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on luettava.
Oikaisuvaatimus-/vali- Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-/vatusasiakirjojen toimit- litusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oitaminen
kaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Lisätietoja
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