
HAMINAN KAUPUNKI

KOKOUSAIKA 9.2.2022klo 16.30 - 18.26

KOKOUSPAIKKA Sähköinen kokous, Google Meet

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Ceder Johanna, liittyi klo 16.32
Haikka Tapio, liittyi klo 16.47 § 6 käsittelyn aikana
Holopainen Heidi
Koso Anniina
Lammi Atte
Niemelä Jalle
Räsänen-Risu Katja, poistui esteellisenä § 4 ja § 5 käsittelyn ajaksi
Yildirim Roni, puheenjohtaja

POISSA Kiuru Ismo

VARAJÄSEN Jokela Pasi, poistui esteellisenä § 3 käsittelyn ajaksi

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Niemi Milko, kaupunginhallituksen edustaja
Nordman Pia, osallisuusjohtaja, esittelijä
Hämäläinen Marja, hallinnon asiantuntija, pöytäkirjanpitäjä
Maasilta Rita, osallisuus- ja hyvinvointipäällikkö
Nordström Ellinoora, nuorisovaltuuston edustaja
Amperla Jenny, nuorisokoordinaattori, poistui klo 17.01
Forsell Kirsi, osallisuus- ja liikuntakoordinaattori, poistui klo 18.26
Kiri Henni, kulttuurituottaja, poistui klo 18.26

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-
JOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirja on sähköisesti hyväksytty ja allekirjoitettu Haminan kaupungin 
asianhallintajärjestelmässä puheenjohtajan, pöytäkirjantarkastajien ja 
pöytäkirjanpitäjän toimesta.

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSAJANKOHTA

Pöytäkirja on tarkastettu kokousta seuraavana päivänä 10.2.2022.

PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVÄNÄPITO

Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä kaupungin internet sivuilla 11.2.2022 
lähtien.
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HAMINAN KAUPUNKI

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

1 §
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HAMINAN KAUPUNKI

Hamina/330/2021

Hyvinvoiva haminalainen -avustusten myöntäminen muuhun hyvinvointia 
edistävään toimintaan vuodelle 2022 

Avustusmuodot ja avustusten myöntämiskriteerit on uudistettu ja
yhdenmukaistettu ja avustustoiminnan kehittämistä tehty vuosien 2020-
2021 aikana. Nuorisoyhdistysavustukset ovat siirtyneet kasvatus ja 
koulutus -valiokunnalta hyvinvointivaliokunnan päätettäväksi. 
Avustuksia liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoimintaan sekä muuhun 
hyvinvointia edistävään toimintaan on voinut hakea määräaikaan 
7.1.2022 mennessä. Hakuaika on ollut ajanjaksolla 8.12.2021 - 
7.1.2022. 

Hakijoiden on tullut arvioida ja kuvata toimintaansa laadullisten 
avustuskriteerien pohjalta. Liikunta-avustuksia myönnettäessä 
käytettävissä on aiempien käytäntöjen mukaisesti laadullisen 
kuvauksen rinnalla erillinen toimintapistetaulukko.

Määräaikaan mennessä tuli yhteensä 68 hakemusta. 
Avustuksia haki neljä yksityishenkilöä. Nämä hakemukset käsitellään 
tapauskohtaisesti avustusten myöntämisperiaatteita noudattaen. 
Yksityishenkilöille avustusten myöntäminen hyvinvointia edistävään 
toimintaan on mahdollista takautuvasti tositteita vastaan. Avustus on 
maksimissaan 500 euron suuruinen. Pienet avustukset (pop up)
haettavissa ympäri kalenterivuoden. Osa avustuksista on sote-
avustuksina myönnettäviä ja niistä päättää kaupunginhallitus.

Avustuksia haettiin hyvinvointivaliokunnan alaiseen toimintaan
kaikkiaan 276 527 euroa. Summa ei sisällä liikunnan yleisavustuksia, 
sillä ne perustuvat toimintapisteytykseen. 

 kulttuuri: 117 200 euroa, 
 nuoriso: 46 800 euroa, 
 liikunta: kohdeavustukset 34 215 euroa, koulutusavustukset 1 

684 euroa, toimitila-avustukset 29 928 euroa. Yleisavustukset 
määräytyvät vuoden 2021 toiminnan perusteella, eikä niihin 
erikseen haeta rahasummia.

 Muut hyvinvointia edistävät avustukset: 46 700 euroa

Esitetään myönnettäväksi erittelyn mukaisesti avustuksina 181 850 
euroa;

 kulttuuritoiminnan avustuksina 67 500 euroa, yhteensä 23 
hakemusta

 liikuntatoiminnan avustuksina 65 000 euroa, yhteensä 26 
hakemusta

 nuorisoyhdistysavustuksina 23 900 euroa (sis. 
nuorisoyhdistyssopimukset 600 €), yhteensä 6 hakemusta

 muina hyvinvointia edistävinä avustuksina 25 450 euroa, 
yhteensä 8 hakemusta.

6 §
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HAMINAN KAUPUNKI

Valmistelijat: osallisuus- ja hyvinvointipäällikkö Rita Maasilta, 
p. 040 199 1860, osallisuus- ja liikuntakoordinaattori Kirsi Forsell,
p. 040 199 1491, kulttuurituottaja Henni Kiri, p. 040 722 3687 ja 
nuorisokoordinaattori Jenny Amperla, 040 590 0602.

Liitteenä: esitys jaettavista avustuksista muuhun hyvinvointia 
edistävään toimintaan vuodelle 2022.

Osallisuusjohtajan ehdotus:
Hyvinvointivaliokunta päättää myöntää muuhun hyvinvointia edistävään
toimintaan avustuksia vuonna 2022 liitteen mukaisesti.

Mikäli toimintaa ei pystytä pandemian takia toteuttamaan yhdistyksen
suunnittelemalla tavalla, edellytetään yhdistykseltä kirjallista
suunnitelmaa, mitä korvaavaa toimintaa avustuksella järjestetään
suunnittelukaudella.

Hyvinvointivaliokunnan päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

__________ 

Tiedoksi:
Avustuksia hakeneet
Talouspalvelut
Osallisuus- ja hyvinvointipäällikkö
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Muut hyvinvointia edistävät avustukset

Hakija/ hakukohde myönnetty 2021 haettu 2022 esitys 2022 selite

Etelä-Kymenlaakson Kalevalaiset
kohdeavustus

yhteensä
- 500

500
250
250

Yhdistyksen 60v. juhlan juhlajärjestelyt keväällä 2022.

Haminan Pursiseura ry
yleisavustus

kohdeavustus
toimitila-avustus

yhteensä

1000
-
2050
3050

1000
4300
-
5300

1000
800
-
1800

Tilaisuuksien järjestäminen ja toimintaan tutustuttaminen.
Pienen laiturin kunnostustyö.

Haminan seudun oloneuvokset
yleisavustus

yhteensä
1800
1800

3000 1800
1800

Liikunnallisten tapahtumien ja toiminnan järjestäminen
sekä koulutuksiin osallistuminen.

Haminan seudun Seurakoirakerho ry
yleisavustus

kohdeavustus
toimitila-avustus

yhteensä

700
-
1900
2600

700
7000
-
7700

700
1350
-
2050

Yhdistyksen uusien ja jo toimivien koulutusohjaajien ja
koetoimitsijoiden jatko- ja pätevöitymiskoulutukset.
Kohdeavustusta haettu hallin tekonurmen uusimiseen.
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Haminan seudun raittiusseura
yleisavustus

toimitila-avustus
yhteensä

2000
10 300
12 300

12 000
-
12 000

7000
-
7000

Hyvinvointia edistävä ja työllisyyttä tukeva toiminta,
vertaistuki- ja yökahvilatoiminta.

Hamina Street Cars ry
yleisavustus

kohdeavustus
yhteensä

800
-
800

2000
4000
6000

800
-
800

Tapahtumien järjestäminen ja yleiset toimintakulut.
Kohdeavustusta haettu kerhon omistaman hallin
korjaustöihin.

Hilman järjestöt ry
toimitila-avustus

yhteensä
11 300
11 300

11 300
11 300

11 300
11 300

Toimitilojen vuokrakustannukset.

Vehkalahden-Haminan kotien puolesta ry
yleisavustus

toimitila-avustus
yhteensä

-
600
300
900

300
150
450

Tapahtumajärjestelyt, 55 v. juhlajärjestelyt ja
toimitilakustannukset.

Muut hyvinvointia edistävät avustukset
yhteensä

yleisavustukset
kohdeavustukset

toimitila-avustukset

yhteensä

Myönnetty
2021

4500
1000
26 350

31 850 €

Haettu
2022

19 300
15 800
11 600

46 700

Esitys
2022

11 600
2400
11 450

25 450
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HAMINAN KAUPUNKI

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät

1 - 2, 7 - 10, 12 - 16

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät

3 - 6, 11

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Pykälät

3 - 6, 11

Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

Haminan kaupungin hyvinvointivaliokunta
Puistokatu 2, PL 70
49400 HAMINA
Sähköposti: kirjaamo@hamina.fi
Puhelin: 05-749 2500

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen 
saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta 
oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, miten päätöstä 
halutaan oikaistavaksi sekä ja millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi 
ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan 
antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Haminan kaupungin kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan 
viimeisenä päivänä klo 16.00 mennessä. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen jättöpäivä on perjantai, 
silloin oikaisuvaatimus on jätettävä klo 15.00 mennessä.
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HAMINAN KAUPUNKI

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
ja valitusaika

Valitus

Valitusviranomainen

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella

Pykälät

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se,
joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. Mikäli alkuperäinen päätös on 
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 
myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen 
aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen 
saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta valitusaikaan.

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 päätös on muuten lainvastainen

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 vaatimusten perustelut
 mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite). Jos puhevaltaa käyttää 
valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. ¨

Valitukseen on liitettävä valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen, selvitys siitä, milloin 
valittaja on saanut päätöksen tiedoksi sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle

Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
ita-suomi.hao@oikeus.fi

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

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin 
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
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