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Hallinto ja henkilöstö 
 
Valtuuskunnan syksyllä 2017 valitsema 16 varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta asiantuntijajäsenestä 
koostuva hallitus piti ensimmäisen kokouksensa tammikuussa 2018. Vuoden aikana kokouksia pidettiin 
seitsemän. Ensimmäisessä kokouksessaan hallitus päätti perustaa edellisen vuosien tapaan työvaliokunnan, 
jonka tehtävänä on yhdistyksen toimiston kanssa valmistella hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita. 
Työvaliokuntaan valittiin hallituksen puheenjohtajisto, valtuuskunnan puheenjohtaja sekä yksi hallituksen 
jäsen. Työvaliokunta kokoontui vuonna 2018 viisi kertaa. 
 
Valtuuskunnassa oli 36 kuntaedustajaa 19:sta jäsenkunnasta sekä 5 edustajaa tukijäsenjärjestöistä. 
Valtuuskunta kokoontui vuoden 2018 aikana sääntömääräisesti kaksi kertaa. 
 
Toimisto laati toimintasuunnitelman mukaisesti hallituksen ja valtuuskunnan käyttöön Tietoa hallinnolle -
asiakirjan, jossa oli kuvattu yhdistyksen sääntöjen mukaisiin tehtäviin liittyvät toimintatavat ja käytännöt 
sopimuskäytäntöineen sekä mm. hoito- ja käyttösuunnitelmatilanne ja hanketoiminnan tilanne. Asiakirjaa 
käsiteltiin keväällä sekä hallituksen että valtuuskunnan kokouksissa. 
 
Yhdistyksen henkilöstöön kuuluivat toiminnanjohtaja ja suunnittelupäällikkö (toimiston kustannuspaikka) 
sekä maastomestari (virkistysalueiden kustannuspaikka). Lisäksi henkilöstöön kuului projektipäällikkö, jonka 
tehtäviin kuului Kopparnäs-Störsvikin kehittämishanke sekä kehittämiseen liittyviä asioita (toimiston 
kustannuspaikka). Virkistysalueiden hoito ja ylläpito hoidettiin pääasiassa ostopalveluna paikallisilta 
yrittäjiltä.  
 
Suunnittelupäällikkö jäi eläkkeelle 1.6.2018 alkaen. Toimeen ei palkattu uutta henkilöä, vaan toimistoon 
tehtiin organisaatiomuutos, jossa suunnittelupäällikön toimi lakkautettiin ja tilalle perustettiin kaksi 
erikoissuunnittelijan toimea. Muutoksen tavoitteena oli ajanmukaistaa toimiston organisaatiorakenne 
vastaamaan tarpeita ja toiminnan laajuutta sekä turvata keskeisten tehtävien hoitaminen ja kehittäminen 
organisaatiossa. Uudet erikoissuunnittelijat rekrytoitiin syksyllä 2018 ja työsuhteet alkoivat 2019 alusta.  
 
Syksyllä 2018 Johto- ja taloussääntöön tehtiin joitain muutoksia, täsmennyksiä ja ajantasaistuksia. Myös 
hallituksen päättämä organisaatiorakenteen muutos sisällytettiin päivitykseen. Päivitetty Johto- ja 
taloussääntö vahvistettiin valtuuskunnan syyskokouksessa.  
 
Yhdistyksen strategian päivitystyö aloitettiin syksyllä. Alun perin suunniteltua aikataulua väljennettiin 
resurssisyistä, ja myös prosessille haluttiin jättää riittävästi aikaa. 
 
Toimintasuunnitelman keskeisimpien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen: 
 
 Yhdistyksen strategia päivitetään 
 strategiatyö aloitettiin, aikataulua väljennettiin 

 
 
Viestintä 
 
Viestinnän uudistus eteni 2018 asiakas- ja sidosryhmäviestinnässä käytettävän nimen Uuvi käyttöönotolla 
sekä uusien viestintämateriaalien sekä nettisivujen julkaisemisella. Alueiden profilointityötä jatkettiin 
suunnitellusti ja se saatiin valmiiksi kaikkien yhdistyksen alueiden osalta. 
 
Nettisivut uudistettiin täysin sekä ulkoasun, toiminnallisuuden että sisällön osalta. Sisältö tuotettiin 
alueiden profiilien näkökulmasta, ja sisällössä tärkeitä teemoja ovat alueen ominaispiirteet, soveltuvuus 
erilaisille toiminnoille ja käyttäjäryhmille sekä verrattuna vanhaan kokonaan uutena näkökulmana 
esteettömyys. Uusista nettisivuista saatiin paljon positiivista palautetta, jossa kiiteltiin niiden nykyaikaista ja 
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visuaalisesti näyttävää ilmettä, mutta myös huomattavasti parantunutta toiminnallisuutta. Myös uusi 
viestinnässä käytettävä uusi nimi otettiin hyvin vastaan, ja lyhyt ja ytimekäs nimi koettiin aikaisempaa 
pitkää nimeä helpommaksi. 
 
Viestintäsuunnitelmaan liittyvää tavoitteiden ja mittareiden määrittelyä jatkettiin. Näitä tarkennetaan 
jatkossa, kun viestinnän uudet tavat vakiintuvat ja esimerkiksi eri viestintäkanavien käyttöön liittyvää tietoa 
saadaan kerättyä. 
 
Toimintasuunnitelman keskeisimpien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen: 
 
 Viestintäuudistus lanseerataan  

 uudet viestintämateriaalit ja viestintänimi lanseerattiin 
 Alueita koskevan viestinnän sisällöt uudistetaan.  

 sisällöt uudistettiin täysin 
 Viestinnässä saavutetaan määritellyillä mittareilla suunnitelman mukaiset tavoitteet 

 mittareiden määrittelytyö jatkuu osana viestinnän jatkuvaa kehittämistä 
 Kaikki alueet profiloidaan 

 kaikki alueet profiloitiin 
 
 
Yhteistyö 
 
Toimintavuoden 2018 keskeisin ja merkittävin yhteistyö liittyy Uuvin, Metsähallituksen, 
Uudenmaan liiton sekä useiden kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Sipoo, Vihti) 
väliseen yhteistyöhön Viherkehä/Urban Outdoors -teemassa. Uuvi oli aktiivisesti mukana 
kumppanina Metsähallituksen vetämässä projektissa, jonka tarkoituksena oli kehittää 
toiminnallista verkostomaista kokonaisuutta pääkaupunkiseutua ympäröivistä ulkoilu- ja 
viheralueista, kehittää näiden alueiden toimijoiden välistä seudullista yhteistyötä, roolitusta ja 
alueiden profiloitumista, sekä toimia alustana näitä alueita koskeville kehittämistoimille. Vuoden 
2018 aikana verkostotyö käynnistettiin, myös ensimmäiset teemaan liittyvät hankeaihiot saatiin 
aikaiseksi ja niiden työstäminen yhteistyössä jatkuu. Jatkossa seudullisen yhteistyön 
koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa Uuvi.  
 
Alueiden kehittämiseen liittyen yhteistyötä syvennettiin erityisesti soveltavan luontoliikunnan 
toimijoiden kanssa. Yhteistyössä on suunniteltu maasto-olosuhteisiin sovelletun 
esteettömyyskartoituksen tekemistä osalle alueista, sekä mahdollisuuksia yhteistyön 
hankkeistamiseen. Hyvinkään Piilolammille 2018 yhteistyössä Hyvinkään kaupungin kanssa tehty 
palveluvarustuksen ja reitin kehittämistyön suunnittelu tehtiin soveltavan luontoliikunnan 
asiantuntijan kanssa, tuloksena helppokulkuinen reitti ja taukopaikka. 
 
Porkkalanniemen alueelle valmistui Metsähallituksen koordinoimana yhteistyössä Uuvin ja alueen 
omistajakuntien (Kirkkonummi, Vantaa, Nurmijärvi) kanssa aluekokonaisuuden virkistyskäytön 
palveluvarustuksen kehittämissuunnitelma. Suunnitelmassa ja sen toteuttamisessa alueen reitistöä 
selkeytettiin, reitit merkittiin ja opasteita parannettiin. Lisäksi uusittiin muuta palveluvarustusta ja 
toteutettiin myös uudisrakentamisena mm. uusi esteetön taukopaikka. Störsvikissä suunnittelua 
yhteistyössä Metsähallituksen kanssa tehtiin osana Kopparnäs-Störsvikin yleissuunnittelua. Tässä 
olivat mukana myös Inkoon ja Siuntion kunnat. Sarvikallion alueen kehittämissuunnittelu ja alueen 
toteuttaminen aloitettiin yhdessä Tuusulan kunnan kanssa, Piilolammilla taas Hyvinkään kaupungin 
kanssa. 
 
Vuoden 2018 aikana aloitettiin valmistelu strategisten linjausten luomiseksi koskien Uuvin alueiden 
käyttöä luontomatkailun ja luonnon virkistyskäyttöön liittyvän yritystoiminnan toiminta-
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ympäristöinä. Työ jatkuu osana strategian päivittämistä.  
 
Toimintasuunnitelman keskeisimpien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen: 
 
 Tiivistetään yhteistyötä harrastajien, järjestöjen sekä soveltavan luontoliikunnan toimijoiden 

kanssa ja lisätään osallistamista alueiden kehittämissuunnittelun yhteydessä  
 yhteistyötä lisättiin ja toimintamallia kehitettiin edelleen erityisesti soveltavan 

luontoliikunnan toimijoiden kanssa 
 Virkistyskäytön yhteissuunnitelmat Störsvikin ja Porkkalan alueille valmistuvat, prosessi 

aloitetaan Pirttisaaren osalta. 
 Störsvikissä suunnittelua tehtiin Metsähallituksen kanssa osana Kopparnäs-

Störsvikin kehittämissuunnittelua, Porkkalan suunnitelma valmistui, Pirttisaaren 
osalta aloitettiin valmistelevat toimet. 

 Selvitetään yhdistyksen rooli ja toimintamahdollisuudet usean kunnan alueelle sijoittuvien 
reittien hallinnoinnissa ja ylläpidossa. 

 tavoite sisällytettiin osaksi seudullista yhteistyötä 
 Kartoitetaan tarvetta yhteistyön lisäämiselle alueiden hoidossa. 

 tavoite sisällytettiin osaksi seudullista yhteistyötä 
 Kehitetään yhteistyötä elinkeinotoimijoiden kanssa sekä laaditaan tähän liittyvät strategiset 

linjaukset ja toimintamallit osana yhdistyksen strategian päivittämistä. 
 kehittämis- ja määrittelytyö aloitettiin, jatketaan osana strategiatyötä 

 Edistetään Viherkehä -konseptin kehittämistä ja yhteistyötä. 
 kehitettiin aktiivisesti seudullista yhteistyötä Viherkehä/Urban Outdoors -teeman 

alla, kirkastettiin Uuvin rooli ja toimijuus sekä varmistettiin yhteistyön jatkuvuus 
 
Alueiden käyttö ja hoito 
 
Alueiden hoidon suunnittelua jatkettiin vuonna 2018, mutta toimintasuunnitelman mukaisiin 
tavoitteisiin ei päästy henkilöresursseista johtuen; suurimman osan vuodesta organisaatiossa ei 
ollut luonnonhoidon suunnittelusta vastaavaa työntekijää. Tästä johtuen luonnonhoidon 
suunnitelmia ei saatu päivitettyä eikä siten myöskään käyttö- ja hoitosuunnitelmia. Alueiden 
luonnonhoidon tilanteen ja tarpeiden systemaattinen kartoitus saatiin kuitenkin vietyä päätökseen.  
 
Alueiden käytön suunnittelussa ja kehittämisessä päästiin kuitenkin eteenpäin tavoitteiden 
mukaisesti. Suunnittelussa on useampi alue, ja joitakin saatiin myös toteutettua. Palakoskelle 
toteutettava uusi reitistö sekä siihen liittyvät rakenteet saatiin liki valmiiksi. Palakoskelle 
toteutettiin kokonaan uusi aluetta kiertävä ympyräreitti, jonka suunnittelussa kantavana teemana 
on ollut kävijäkokemus ja maisemakokemus. Uusi reitti avaa kävijöille täysin uusia puolia alueesta 
mielenkiintoisine maisema- ja käyntikohteineen. Lisäksi uusittiin vaarallisiksi käyneet vanhat 
portaat, sekä laajennettiin parkkipaikkaa. Reitistön kokonaissuunnittelussa alueen reittien 
lähtöpistettä siirrettiin toiminnallisesti parempaan paikkaan. 
  
Sarvikalliolla alueen kehittäminen suunniteltiin ja toteutus aloitettiin tiiviissä yhteistyössä Tuusulan 
kunnan ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa. Alueen reittien, niihin liittyvien 
rakenteiden sekä palveluvarustuksen toteuttaminen aloitettiin ja saadaan päätökseen keväällä 
2019. Alueelle syntyi kokonaan uusi aluetta kiertävä helppokulkuinen ympyräreitti, jonka ansiosta 
kävijä pääsee tutustumaan kokonaan uusiin puoliin alueesta. Lisäksi reitistön suunnittelun myötä 
alueen reittivaihtoehdot lisääntyivät aiemmasta yhdestä nykyiseen viiteen eri vaihtoehtoon. 
Keskeisimmän käyntikohteen Sarvikallion näköalakallion saavutettavuutta parannettiin alueen 
asukkaiden ja yrittäjien toiveiden mukaisesti Tuusulanjärveltä rakentamalla portaat rannalta ylös 
kalliolle. Lisäksi näköalakalliolle toteutetaan taukopaikkarakenteita.   
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Piilolammilla reittien kehittäminen ja taukopaikan rakenteiden uusiminen tehtiin valmiiksi 
yhteistyössä Hyvinkään kaupungin kanssa. Tuloksena syntyi helppokulkuinen reitti täysin uusitulle 
taukopaikalle Piilolammin rantaan. Idyllinen taukopaikka on tämän myötä aiempaa huomattavasti 
saavutettavampi soveltavan luontoliikunnan olosuhteita tarvitsevalle. 
 
Lisäksi pienempiä kehittämistoimia alueilla tehtiin mm. Byxholmenilla, Varlaxuddenilla sekä 
Gölisnäsissä. Gölisnäsissä toteutettiin lisäksi laitureiden peruskorjausta. Kopparnäsissä purettiin ns. 
Kestikievarin rakennukset, jotka aiheuttivat merkittäviä ylläpitokustannuksia. Huonokuntoisiin 
rakennuksiin olisi kohdistunut merkittäviä peruskorjaustarpeita, eikä kaikkia rakennuksia olisi edes 
ollut kannattavaa korjata. Lisäksi Kopparnäs-Störsvikin kehittämissuunnittelussa oli käynyt jo 
selväksi, ettei alueen kaupallisia palveluita ole tarkoituksenmukaista järjestää tämän 
rakennuskannan ja sijainnin puitteissa. Yhdistyksellä ei ollut myöskään muuta käyttöä 
rakennuksille, eikä alueen myyminen olisi ollut yhdistyksen tavoitteiden mukaista.  
 
Luonnonhoitotöitä tehtiin suunnitteluresurssin puuttumisen vuoksi vain Kopparnäs-Störsvikissä 
yhteistyössä Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiriin kanssa. 
 
Kopparnäs-Störsvikin kehittämissuunnitelmasta saatiin valmiiksi luonnosversio. Alueen 
kehittämiseen liittyvät käytännön asiat ovat herättäneet paljon mielipiteitä, ja suunnittelua 
jatketaan vuorovaikutteisesti Inkoon ja Siuntion kuntien, asukkaiden sekä paikallisten yrittäjien 
kanssa. Pirttisaaren osalta kehittämissuunnittelua ei päästy vielä aloittamaan, vaan asiassa tehtiin 
valmistelevia toimia. Kävijäseurantajärjestelmän kehittämisen osalta vuonna 2018 on kartoitettu ja 
tutkittu erilaisia vaihtoehtoja käytännön toteuttamiseen, joita lähdetään pilotoimaan 2019. 
 
 
Toimintasuunnitelman keskeisimpien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen: 
 
 Käyttö- ja hoitosuunnitelma laadittu / päivitetty 30%:lla alueista. 

 tavoitteeseen ei päästy henkilöstöresurssin puutteesta johtuen. 
 Kehittämissuunnittelussa panostetaan eri ulkoilu- ja luontoliikunnan olosuhteiden edistämiseen 

kestävällä tavalla. 
 kehittämissuunnittelua tehtiin usealla alueella tästä näkökulmasta, myös valmista 

syntyi. 
 Soveltavaa luontoliikuntaa palvelevia esteettömiä / helppokulkuisia reittejä ja palveluita 15%:lla 

alueista. 
 kahdella alueella saatiin toteutettua teemaan merkittävää uudisrakentamista. 

Muilta osin määrälliseen tavoitteeseen ei vielä päästy. 
 Luonnonhoidon tilanteen ja tarpeiden kartoitus valmistuu. 

 Kartoitus saatiin tehtyä. 
 Luonnonhoidon suunnitelma on laadittu / päivitetty 50%:lla alueista. 

 tavoitteeseen ei päästy henkilöstöresurssin puutteesta johtuen. 
 Kopparnäs-Störsvik –alueiden kehittämissuunnittelu valmistuu ja palveluvarustuksen 

toteuttamisen investointihankehakemus jätetään. 
 kehittämissuunnitelmasta tehtiin luonnos, suunnittelu jatkuu. 

 Pirttisaaren yleissuunnittelu käynnistyy. 
 valmistelevat toimet aloitettiin. 

 Laitureiden ja reittien parantamistyötä sekä uuden malliston mukaisia rakenteita toteutetaan 
useille kohteille. 

 uusia rakenteita toteutettiin sekä laitureita parannettiin usealla alueella, uusia 
reittejä tehtiin kolmelle alueelle. 

 Kävijäseurantajärjestelmän rakentaminen aloitetaan. 
 käytännön toteuttamisen vaihtoehtoja kartoitettu ja tutkittu. 
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Alueiden hankinta 
 
Uuvin alueverkostoon ei tullut 2018 muutoksia.  
 
Valtuuskunnan kevätkokouksessa tehdyn pöytäkirjakirjauksen mukaisesti alueverkostoa 
tarkastellaan osana strategiatyötä sekä mietitään verkoston kehittämistä palvelemaan yhä 
paremmin virkistyskäytön muuttuvaa kysyntää. Lisäksi selvitetään muita malleja maan omistamisen 
ja vuokraamisen rinnalle, joiden avulla voitaisiin lisätä yhdistyksen tarjoamia palveluita kuntalaisille. 
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UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY               
FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF 
 
LIITE TOIMINTAKERTOMUKSEEN 2018 
 
 
YHDISTYKSEN PÄÄTTÄVÄT ELIMET 
 
1 
Yleistä 
 
Yhdistyksen korkein päättävä elin on yhdistyksen valtuuskunta. Valtuuskunta valitsee yhdistykselle hallituksen, hallituksen 
asiantuntijajäsenet, hallituksen puheenjohtajat sekä yhdistyksen tilintarkastajat. Valtuuskunta hyväksyy edellisen vuoden 
toimintakertomuksen, vahvistaa tilinpäätöksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja 
toiminnanjohtajalle. Valtuuskunta vahvistaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman sekä ohjeellisen 5 vuoden 
taloussuunnitelman, päättää jäseniltä perittävistä maksuista sekä hyväksyy talousarvion. Valtuuskunta voi myös hyväksyä 
yhdistykselle työjärjestyksen. 
 
Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitus päättää sääntöjen mukaan myös kiinteän ja 
irtaimen omaisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, vaihtamisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä yhdistyslain 
normaalisäännöistä poiketen. 
 
2 
Valtuuskunta 
 
Kunnat valitsevat sääntöjen mukaisen määrän edustajia yhdistyksen valtuuskuntaan kunnallisvaalien jälkeen joka neljäs 
vuosi.  Valtuuskuntaan kuuluu 36 varsinaista jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä 19 jäsenkunnasta. Lisäksi tukijäsenillä 
on viisi jäsentä valtuuskunnassa.  
 
Valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet toimintavuoden alussa olivat: 
 
Varsinainen jäsen:   Varajäsen:    
 
Annemari Rautio  Espoo  Anna-Liisa Lohikoski Espoo 
Sanna Viitanen  Espoo  (avoin) 
Matti Passinen  Espoo  Raimo Kaarnakorpi Espoo 
Krister Sjöholm  Hanko  Björn Peltonen  Hanko 
Henrik Lundsten Helsinki  Marjatta Palmroth Helsinki  
Sanna-Maria Pakkanen Helsinki  Olli Peltomaa  Helsinki 
Leo Stranius  Helsinki  Ari Lainevuo  Helsinki 
Elina Valkama  Helsinki  Tuula Palaste  Helsinki 
Samuli Sinisalo  Helsinki  Arto Helenius  Helsinki 
Henry Mattila  Hyvinkää  Mila Kotala  Hyvinkää 
Tarja Haili   Hyvinkää  Veikko Ukkola  Hyvinkää 
Lars Lindholm  Inkoo  Mika Rytkönen  Inkoo 
Nina Pyykkö  Järvenpää  Helena Jaakkola Järvenpää 
Auvo Autio  Järvenpää  Tommi Vainikainen Järvenpää 
Jarkko Ilonen  Karkkila  (avoin)  
Heikki Kurkela  Kauniainen  Patrik Limnell  Kauniainen 
Eija Mansikkamäki Kerava  Tuija Husari  Kerava 
Matti Nieminen  Kerava  Juha Ryhänen  Kerava  
Carl-Johan Kajanti Kirkkonummi                          Antti Kilappa  Kirkkonummi 
Oiva Tyni  Kirkkonummi  Ari Harinen  Kirkkonummi 
Ari-Pekka Rauttola Lohja  Ceta Lehtniemi  Lohja 
Pauliina Vastamäki Lohja  Jani Rytkönen  Lohja 
Pertti Lohenoja  Loviisa   (avoin)     
Ismo Pohja  Nurmijärvi  Jyrki Laamanen  Nurmijärvi 
Eero Pekkala  Nurmijärvi  Esa Mäkelä  Nurmijärvi 
(avoin)  Porvoo  (avoin)  Porvoo 
(avoin)  Porvoo  (avoin)  Porvoo   
Göran Karlsson  Raasepori  Sylva Heerman  Raasepori 
Roy Hellén  Raasepori  Pirjo Rautiainen  Raasepori 
Henrik Möller  Sipoo  Tom Sundbäck  Sipoo 
Kari Vierinen  Siuntio  Patrik Flygar  Siuntio 
Veikko Seuna  Tuusula  Eeva-Liisa Nieminen Tuusula   
Kaarina Pärssinen Tuusula  Lilli Salmi  Tuusula 
Jani Huhtamella  Vantaa  Johan Viitanen  Vantaa 
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Mika Airinen  Vantaa  Unto Vesterinen  Vantaa 
Soile Hämäläinen Vantaa  Janne Alahelisten Vantaa 
 
Tukijäsenten edustajat valtuuskunnassa: 
 
Varsinainen jäsen Varajäsen 
Risto Sajaniemi  Petri Sutela  Espoon venekerhojen yhteenliittymä  
Mirja Rosenberg Ari Aronniemi  Suomen Purjehdus ja Veneily   
Kaarina Rautio  Silja Aalto  Uudenmaan liitto 
Hilkka Toivonen  Mirja Suhonen  Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri  
Anne Rautiainen Eki Karlsson   Suomen Latu    
        
Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Leo Stranius, 1. varapuheenjohtajana Henrik Lundsten ja 2. varapuheenjohtajana 
Elina Valkama. 
 
Muutokset toimintavuoden aikana 
 
Porvoo ilmoitti toukokuussa edustajiensa nimet: Per Högström, varajäsen Patrick Nyholm; Jaana Koskenniemi, varajäsen 
Mirja Suhonen. 
 
Espoo nimesi elokuussa valtuuskuntaan Anne-Mari Raution tilalle Anna-Liisa Lohikosken ja hänelle varajäseneksi Heikki 
Syrjäsen. Sanna Viitasen varajäseneksi nimettiin Juhani Kytö. 
 
Helsinki nimesi syyskuussa Sanna-Mari Pakkasen varajäseneksi Veli Snellmanin. 
 
 
3 
Hallitus 
 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat 16 varsinaista jäsentä sekä kaksi puheoikeuden omaavaa tukijäsenten edustajaa. 
Valtuuskunnan puheenjohtajilla on myös hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.  
 
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimintavuoden alussa olivat: 
 
Varsinainen jäsen      Varajäsen 
 
Juha Leoni  Helsinki  Emilia Tervonen Helsinki 
Anna Munsterhjelm Helsinki  Timo Auranen  Helsinki 
Risto Salmia  Helsinki  Tiina Hieta  Helsinki 
Johanna Sydänmaa Helsinki  Olli Viding  Helsinki 
Leena Alanen  Espoo  Antti Annala  Vantaa 
Seppo Kallunki  Espoo  Bob Myrberg  Sipoo 
Jari Ahokas  Vantaa  Urho Lintinen  Vantaa 
Hannu Kärkkäinen Vantaa  Irja Nieminen  Vantaa 
Riika Raunisalo  Hyvinkää  Mika Korpela  Järvenpää 
Jaakko Kallio  Kirkkonummi  Minna Jaskari  Lohja 
Kari Kohonen  Loviisa  Eeva Holmström Loviisa 
Katja Pekkola  Loviisa  Raino Velin  Karkkila 
Anna Sokka-Tuomala Loviisa  Jaana Koskenniemi Porvoo 
Werner Orre  Raasepori  Elisabeth Svaetichin Porvoo 
Lassi Koikkalainen Inkoo  Hilkka Toivonen  Siuntio 
Kari Vierinen  Siuntio  Minna Hirvonen  Espoo 
 
Tukijäsenten edustajat uudessa hallituksessa: 
 
Anne Rautiainen Suomen Latu Eki Karlsson Suomen Latu 
Tero Suursalmi Uudenmaan liitto Juha Eskelinen Uudenmaan liitto 
   
Hallituksen puheenjohtajana toimi Jari Ahokas, 1. varapuheenjohtajana Hannu Kärkkäinen ja 2. varapuheenjohtajana 
Lassi Koikkalainen. 
 
Hallituksen työvaliokunta perustettiin tammikuussa. Sen jäseniksi valittiin Jari Ahokas (hallituksen pj), Hannu 
Kärkkäinen (hallituksen 1. varapj), Lassi Koikkalainen (hallituksen 2. varapj), Riika Raunisalo (hallituksen jäsen) 
sekä Leo Stranius (valtuuskunnan pj). 
 
Muutokset toimintavuoden aikana 
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Huhtikuussa hallituksen 1.varapuheenjohtaja Hannu Kärkkäinen pyysi eroa tehtävästään paikkakunnalta muuton 
vuoksi. Valtuuskunta nimesi kevätkokouksessaan huhtikuussa hallituksen 1.varapuheenjohtajaksi Irja Niemisen ja 
hänelle varajäseneksi Jyrki Huovisen. 
 
 
4 
Tilintarkastus 
 
Yhdistyksellä on sääntöjen mukaan yksi tilintarkastaja sekä yksi varatilintarkastaja. Yhdistyksen tilintarkastusyhteisönä 
toimii Tilintarkastusrengas Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Lotta Kauppila ja avustavana 
tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Pasi Puranen. 
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YHDISTYKSEN VIRKISTYSALUEET JA VARUSTETASO        Liite 
toimintakertomukseen 

 

31.12.2018              
Tp=avotulipaikka, Kk=keittokatos, Ps=puusuoja, Jät=jäteastia, Inf=infotaulu, Wc=kompostorikäymälä, Lai=laituri, Poj=poiju        
               

Hankintavuosi 
Alueen nimi Maa-ala Vesiala Yht.vesi 

Alueen kuvaus, saavutettavuus ja käyttö Tp Kk Ps Jät Inf Wc Lai Poj Muuta 
Kunta     ha     ha     ha 

1990 Lillfjärden              
Loviisa 62 30   

Sisä- ja ulkosaaristoa. 3 isoa saarta ,3 pienempää sekä 
luotoja. Suojainen laguunilahti. Veneilyn/melonnan 
päiväretkikohde. 

3 1 3   3 3 1 6   

1991 Piilolammi       
Hyvinkää 25         

Erämaista tunnelmaa tarjoava järvi laajojen 
metsäalueiden keskellä. Alueelta yhteydet kunnan 
ulkoilureittiverkostoon. Hyvin saavutettava 
päiväretkikohde kaikille. 

2   1   2 1 1   Helppokulkuinen kohde 

1991 (vuokra-
alue) 

Porkkalanniemi 
Kirkkonummi 40     

Metsää, kallioita ja kalliorantaa. Muodostaa 
Porkkalanniemen kokonaisuuden yhdessä Vantaan, 
Kirkkonummen ja Nurmijärven alueiden kanssa. 
Suosittu, mutta hieman hankalasti saavutettava, 
päiväretkikohde kaikille.Uuvi vastaa Porkkalanniemen 
aluekokonaisuuden yläpidosta. 

1 1 1 2 2 3     

Talvikunnossapito, 
ympärivuotisessa käytössä. 
Näköalatasanne, esteetön 
käymälä, puuvaja yms 2018 
(MH yht.työprojekti) 

1991 (vuokra-
alue) 

Järvö                 
Kirkkonummi 2     Eteläkärki isommasta saaresta. Rantakallioita.  

Hankala rantautuminen. Veneilyn etappikohde.         1         

1992 Bockhamn                    
Loviisa 5 6   Erittäin suojainen sisälahti, vähän maa-aluetta. 

Veneilyn yöpymissatama.  2   2   2 3 2 21   

1992 Stora Brändö            
Kirkkonummi 42 37   

Metsäinen saari, jossa polkuja. Eteläosassa 
linnustonsuojelualue, luontotorni. Iso laituri. 
Veneily/melonnan retkikohde 

1 1 2 3 4 2 1 5   

1993 Byxholmen            
Raasepori 12 63   

Hyvin suosittu retkeilysaari veneilyn runkoväylän 
tuntumassa, rajoittuu Tammisaaren 
kansallispuistoon. Metsää ja  kalliota. 
Veneilyn/melonnan retkikohde.  

1   3   1 2   6 Sauna. 

1993 Norra Sandö                  
Porvoo 6   93 Ulkosaariston tunnelmaa, hiekkarantaa, harvaa 

metsää ja silokallioita. Veneilyn päiväretkikohde. 2   2 2 1 2   4   

1994 Pikku Leikosaari 
Helsinki 1     

Kallioinen, vilkkaassa käytössä oleva saari Itä-
Helsingin edustalla. Veneilyn/melonnan 
päiväretkikohde. 

4       1 1 1 2 Pieni sauna. 

1994 Kalliosaari             
Helsinki 5     

Paikoin jyrkkärantainen metsäinen saari mantereen 
tuntumassa Itä-Helsingin edustalla. 
Veneilyn/melonnan päiväretkikohde, talvella myös 
jäätä pitkin. 

1 2 2   2 2     
Kohde vaatii  kehittämistä ja 
palveluvarustuksen 
uusimista. 
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1994 Stornäsudden 
Porvoo 3     

Pieni niemenkärki, ympärillä asutusta. Helposti 
saavutettavissa. Jokamiehen pieni 
makkaranpaistopaikka. Ilkivaltaongelmia. 

    1 1 1 1       

1994 Tallholmen         
Rasepori 1 30    Pieni kallioinen saari. Paikallinen veneilyn/melonnan 

retkikohde.          1         

1994 Lappohjanranta             
Hanko 58 181   

Mäntykangasta ja yli 1 km hiekkarantaa. Helposti 
saavutettavissa, suosittu auringonotto- ja 
uimapaikka. 

      1 3 2     Erityisiä luontoarvoja. 

Hankintavuosi 
Alueen nimi Maa-ala Vesiala Yht.vesi 

Aluetyyppi Tp Kk Ps Jät Inf Wc Lai Poj Muuta 
Kunta     ha     ha     ha 

1995 
Brokholmen, Lilla 
Brokholmen 
Porvoo 

13   154 
Pinnanmuodoiltaan vaihteleva  metsäinen saari, jossa 
vaihtelevia upeita hiekka-kivikkorantoja. Laiturisyväys 
yli 5m. Veneilyn retkikohde. 

1  - 1   1 2 2 4 

Brokholmenin eteläiset 
hiekkarannat 
luonnonsuojelualueena. 
Kaivo. Kehittämiskohde. 

1996 Yli-Takkula           
Espoo 30   80 

Metsäalue Nuuksion kansallispuistoon rajoittuen, 
toimii sisääntuloreittinä kansallispuistoon. Hyvä 
saavutettavuus. 

        1       Parkkipaikalla 
talvikunnossapito. 

1996 Onas                    
Porvoo 26   1036 

Osa isosta saaresta ulkosaaristossa. Hienot 
rantakalliot, mutta rantautuminen haastavaa. Tilaan 
kuuluu myös Rönnskärin luoto, jossa 
merihistoriallisesti arvokas kummeli-merimerkki. 
Veneilyn päiväretkikohde. 

2   2   1 1   1   

1996 Palakoski                
Vihti 84   200 

Monipuolinen metsäalue, jossa näköalakallioita ja 
koski. Hyvin saavutettava päiväretkikohde 
monenlaisille käyttäjäryhmille. 

        1 1     

Tie ja pysäköintipaikka 
aurattu talvisin. 
Kehittämiskohde, uusia 
reittejä 2018. 

1996 Långösund     
Raasepori 10 1   

Rantapeltoa, niittyä ja metsää vastapäätä Långötä. 
Sandnäsuddin kaupasta vuokrattavia soutuveneitä 
rannassa, joilla pääsee kapean salmen yli Långöhön. 

        1 1     3 soutuvenettä 
vuokrattavissa. 

1996 Långön           
Raasepori 62 3   

Osa isosta saaresta. Metsää ja kallioita. Syviä rantoja,  
kiinnityslenkkejä veneille. Päiväretkikohteeksi sopiva 
saari joka on saavutettavissa myös ilman omaa 
venettä. 

1   1 1 1 1       

1996 Lövö                    
Raasepori 31 10   Metsäalue kahden puolen tietä, kalliolta näköala, 

matalat rantavedet. Ei palveluvarustusta.         1         

1996 Kolaholmen 
Raasepori 4     Pieni hiekkarantapoukama.        1 1 1       

1996 Brokholmsvatten     
Porvoo     247 Vesialue Brokholmenin ja Norra Sandön lähistöllä.                   

1997 Sandskatan      
Porvoo 1        Luoto Norra Sandön edustalla.                   
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1997 (vuokra-
alue) 

Sarvikallio              
Tuusula 36     

Näköalakallio, jolla kulttuurihistoriallisia arvoja, kallio 
myös suojelualue. Monipuolisia metsiä ja maisemia. 
Helposti saavutettava kaikille sopiva kohde.  

        2 1     
Kehittämiskohde, uusia 
reittejä ja palveluvarustusta 
2018, valmistuu 2019 

1998 Sandviken                
Raasepori 21   353 Hiekkarantaa, mustikkametsää, vanha hakamaa. 

Hyvin vähäisellä käytöllä pitkän matkan päässä.         1 1       

Hankintavuosi 
Alueen nimi Maa-ala Vesiala Yht.vesi 

Aluetyyppi Tp Kk Ps Jät Inf Wc Lai Poj Muuta 
Kunta     ha     ha     ha 

1999 (vuokra-
alue) 

Stora Fagerö                   
Inkoo 32     Saaren pohjoisosa, hienot hiekkarannat. Veneilyn 

päiväretkikohde. 2 1 1 4 1 2 1 4   

1999 Onkimaanjärvi 
Karkkila 30   300 

Pieni vaatimaton rantapaikka. Tien toisella puolella 
vanhaa metsää. Valtatie lähellä, mutta hyvin 
vähäisellä käytöllä etäisyyden vuoksi. 

1   1   1 1     Alueella rantakaava 

2000 Läduvik 
Kirkkonummi 4 1   

Osa Porkkalanniemen kokonaisuutta. Uuvi vastaa 
Porkkalaniemen kokonaisuuden ylläpidosta.  
Vuokramökki ja sauna Nurmijärven kunnan 
hallinnassa. 

1 1 1 3 1 3 2 4   

2000 Gölisnäs                     
Inkoo 12 4   

Hieno rantapaikka, lossimatkan päässä maalta käsin, 
veneilijöille hyvä suojainen satama. Majoitustiloja (3 
mökkiä, 2 aittaa) vuokrataan, lisäksi 2 saunaa. 
Operaattorina Hyvinkään pursiseura.  

  2 2 8 2 5 6 29 Talvella suljettu. 

2000 Högholmsören         
Sipoo 2 650   Kolme pientä saarta ja kaksi puutonta luotoa Sipoon 

selällä. Ei palveluvarustusta.                   

2001 (vuokra-
alue) 

Kajsas                    
Raasepori 17     Metsäalue, joka rajoittuu pieneen järveen. Hyvin 

vähäisellä käytöllä, pitkän matkan päässä.         1 1       

2001 Bredholmen              
Porvoo 13     Suojainen luonnonsatama metsäisessä saaressa. 

Veneilyn/melonnan retkikohde/etappipaikka. 1   1   1 1   3   

2002 Varlaxudden                
Porvoo 12   80 Upea avomerelle avautuva kallio-kivikkoranta, vähän 

metsää. Erittäin suosittu kohde. 1 1 1 1 1 1     Ympärivuotisessa käytössä. 

2002 Korpudden          
Raasepori 28     Metsäinen ja kallioinen niemenkärki, jossa ympäri 

kiertävä polku näköalapaikkoineen. 1 1 1   1 1       

2003 Kopparnäs                  
Inkoo 516 182 1705 

Laaja ja monipuolinen alue, jossa erilaisia metsiä, 
hienoja sisämaan kallioita näköaloineen ja upeita 
kalliorantoja. Edustalla 14 saarta tai saarien osia.  
Muodostaa viereisen Störsvikin alueen kanssa yhden 
kokonaisuuden, jossa rantaviivaa n. 10 km 
mantereella ja n. 5 km saarissa. Helposti 
saavutettavissa oleva kaikille sopiva kohde.  

  5 6 6 8 10 3   

Kehittämiskohde, 
yleissuunnittelma 
valmistumassa, uusia reittejä 
ja palveluvarustusta tulossa 
lähivuosina. 
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2006 Pirttisaari                  
Porvoo 18     

Upea ulkosaaristokohde, joka on säännöllisen 
vuoroveneliikenteen ansiosta myös veneettömien 
saavutettavissa. Rajoittuu Metsähallituksen 
alueeseen. Sotahistoriallisia kohteita 
(rannikkotykkejä, puolustusrakenteita), saarella myös 
kulttuurihistoriallisesti arvokas kyläyhteisö. Kaikille 
sopiva kohde. 

1 1 2   2 5 1 10 

Kehittämiskohde, 
yleissuunnittelu 2019-2020, 
uusia reittejä ja 
palveluvarustusta tulossa 
lähivuosina. 

Hankintavuosi 
Alueen nimi Maa-ala Vesiala Yht.vesi 

Aluetyyppi Tp Kk Ps Jät Inf Wc Lai Poj Muuta Valvonta/hoito 
Kunta     ha     ha     ha 

2009 Störsvik                     
Siuntio 81 75   

Laaja ja monipuolinen alue, jossa erilaisia metsiä, 
erämainen pieni järvi, vanhaa metsää, hienoja 
sisämaan kallioita näköaloineen ja upeita kallio- ja 
hiekkarantoja. Muodostaa viereisen Kopparnäsin 
alueen kanssa yhden kokonaisuuden, jossa 
rantaviivaa n. 10 km mantereella ja n. 5 km saarissa. 
Helposti saavutettavissa oleva kaikille sopiva kohde.  

1       3 3     
Alueen sisäosat 
Metsähallituksen 
hallinnassa. 

2012 Myllyjärvi               
Loviisa 121 13   

Erämaista tunnelmaa tarjoava järvi laajojen 
metsäalueiden keskellä. Kohtuullisesti saavutettava 
päiväretkikohde, mutta vähäisellä käytöllä. 

        1 1       

2014 Keravanjärvi             
Mäntsälä 9     Vanhaa rantametsää, jossa mm. runsas liito-

oravakanta, hiekkaranta. Helposti saavutettavissa.         1 1     
Kehittämiskohde, uutta 
palveluvarustusta tulossa 
2019. 

2014 Storklobben, 
Själöörarna Inkoo 2     Pikkusaaria Gölisnäsin lähellä. Itäisellä Själöörenillä 

pieni laituri vastapäätä Gölisnäsiä.                 Osa Gölisnäsiä. 

2014 

Vesialue 
Gölisnäsin 
eteläpuolelle 
Inkoo 

  32   Vesialue                   

2014 Andö                     
Inkoo 18     

Saaren itäosa vesiväylien läheisyydessä, hyviä 
rantautumispaikkoja. Hienoja rantakallioita, 
vaihtelevaa metsää. Veneilyn/melonnan retkikohde. 

                  

2014 Hankelö                 
Inkoo 13     

Kallioisen saaren pohjoisosa, vaihtelevaa metsää ja 
jyrkkiä korkeuseroja, rantaumispaikkoja. 
Veneilyn/melonnan retkikohde. 

                  

2015 Antiaisenkannas       
Lohja 10     

Kangasmetsä kahden järven välisellä kannaksella. 
Polku alueen ympäri. Saavutettavissa, mutta varsin 
pitkän matkan takana. 

                  

 Yhteensä 1514 1318 4247  29 16 36 31 57 63 21 99  
               

 


