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UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY
FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF

PÖYTÄKIRJA 4/21

Hallitus
Aika:

Maanantai 11.10.2021 klo 17.39 – 19.45

Paikka:

Kuusijärven ulkoilualueen kokoustila Rantatupa (Kuusijärventie 3),
Vantaa

Läsnä:

Jari Ahokas
Irja Nieminen
Leena Alanen
Jaakko Kallio
Seppo Kallunki
Kari Kohonen
Werner Orre
Riika Raunisalo
Risto Salmia
Kari Vierinen
Emilia Tervonen
Olli Viding (>18.08/§33)

puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

Valtuuskunnan puheenjohtajisto:
Leo Stranius
Henrik Lundsten
Toimiston edustajat
Tapio Lepikkö
Mikael Avellan
Silva Sallamaa
Juuso Hämäläinen

29 §

30 §

31 §

Toiminnanjohtaja
Maastomestari
Erikoissuunnittelija
Suunnittelija

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ehdotus:

Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Riika Raunisalo ja Risto Salmia.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Riika Raunisalo ja Risto Salmia.

YHDISTYKSEN LIITTYMISMAKSUN, PALVELUMAKSUN, INVESTOINTI-
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MAKSUN SEKÄ TUKIJÄSENEN JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN
VUODELLE 2022
Yhdistyksen sääntöjen mukaan kuntajäsenen liittymismaksu, palvelumaksu,
investointimaksu ja tukijäsenen jäsenmaksu määrätään vuosittain talousarvion
vahvistamisen yhteydessä.
Yhdistyksen kuntajäsenen liittymismaksu on tällä hetkellä 4,40 €/asukas. Tällä
hetkellä ei ole syitä muuttaa yhdistyksen liittymismaksua.
Valtuuskunta on kevätkokouksessa 2021 hyväksynyt vuosien 2022-2026
ohjeellisen taloussuunnitelman sekä antanut taloudelliset suuntaviivat vuoden
2022 talousarvion pohjaksi. Taloussuunnitelman mukaan kuntajäsenen
palvelumaksu vuonna 2022 on 0,51€/asukas ja investointimaksu
0,07€/asukas. Tukijäsenen jäsenmaksu on 250€/jäsenjärjestö. Yhdistyksen
toimintakyvyn ylläpitämiseksi tilanteessa, jossa sen tuottamien palveluiden
kysyntä on korkeimmalla tasolla kuin koskaan ennen ja yhdistyksen rooli
kuntien yhteisenä toimijana vahvistuu, ei ole syytä poiketa tästä.
Jäsenkuntien ja tukijäsenten maksut vuonna 2022 ilmenevät liitteestä 1/§31.
Ehdotus:

Hallitus päättää ehdottaa valtuuskunnalle, että:
1) kuntajäsenen liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2022
vahvistetaan 4,40 €/asukas
2) kuntajäsenen palvelumaksuksi vuonna 2022 vahvistetaan 0,51
€/asukas
3) kuntajäsenen investointimaksuksi vuonna 2022 vahvistetaan
0,07 €/asukas
4) tukijäsenen jäsenmaksuksi vuonna 2022 vahvistetaan 250 €.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö

32 §

VUODEN 2022 TOIMINTASUUNNITELMA
Monenlainen luonnossa liikkuminen on tällä hetkellä suositumpaa kuin
koskaan. Vuosi 2020 oli kaikkien aikojen vilkkain vuosi luonnon
virkistyskäytössä. Vuoden 2021 käyntimäärien ennakkotiedot osoittavat
kysynnän lisääntymisen jatkuvan edelleen, ja alueiden käyntimäärät näyttävät
pysyvämmin asettuneen uudelle tasolle. Tämä asettaa vaatimuksia sekä
käytön suunnittelulle ja ohjaamiselle että alueiden ylläpidolle.
Yhdistyksen alueilla kasvavaan kysyntään ja alueiden käyttöön pyritään
vastaamaan sekä suunnittelulla ja käytön ohjaamisella että palveluiden
parantamisella. Käytön suunnittelussa ja ohjaamisessa sekä alueiden
kehittämisessä on huomioitava erityisesti ne käyttäjäryhmät, jotka ovat
löytäneet tiensä luontoon ja joiden osalta palveluiden kysyntä on nousussa.
Tämä edellyttää erityisesti panostamista reitteihin, opastukseen sekä
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helppokäyttöisiin palveluihin. Lisäksi yhdistyksen strategiassakin esiin nostetut
soveltava luontoliikunta ja esteettömyys ovat tärkeitä teemoja kehittämisessä.
Vuonna 2022 alueiden suunnittelua viedään eteenpäin jatkamalla käyttö- ja
hoitosuunnitelmien päivittämistä. Palveluita parannetaan alueilla laajasti;
esimerkiksi Kopparnäsissä toteutetaan Berguddenin alueen kehittämistä sekä
koko aluekokonaisuuden reittiverkostoa ja opastusviestintää, Varlaxuddenissa
alueen pohjoisosa saa kokonaan uutta palveluvarustusta. Sekä Berguddenin
että Varlaxuddenin palveluvarustus toteutetaan esteettömänä. Lisäksi mm.
Kalliosaaressa, Pirttisaaressa ja Stora Fagerössä aloitetaan valmistuvien
suunnitelmien mukaiset toimet reittien, opastusviestinnän ja
palveluvarustuksen kehittämisen osalta. Pienempiä kehittämistoimia tehdään
koko alueverkostolla. Alueiden ylläpidon riittävästä tasosta huolehditaan
kaikilla alueilla, jotta kävijäkokemus säilyy hyvänä. Erilaisia luonnonhoitotöitä
sekä luonto- että virkistyskäyttöarvojen edistämiseksi tehdään suunnitelmien
mukaisesti eri kohteissa, luonnonolosuhteet huomioiden.
Yhdistyksen alueverkostoa kehitetään strategian mukaisesti yhteistyössä
kuntien kanssa. Alueverkostoa koskien aloitetaan kehittämissuunnitelman
laatiminen sekä käynnistetään tietyillä seuduilla verkoston laajentamista
koskeva selvitystyö.
Seudullista luonnon virkistyskäytön yhteisviestintää toteuttavaa uuvi.fipalvelua kehitetään edelleen, ja sen kattavuutta laajennetaan sekä
sisällöllisesti että alueellisesti. Palvelu toteuttaa alueellisesti jo nyt
loppuvuonna 2021 valmistuvan valtakunnallisen luonnon virkistyskäytön
strategian linjausta laaja-alaisen ja kokoavan ulkoilun palveluiden
viestintäkanavan kehittämisestä. Yhteisviestintä on osoittautunut selkeästi
tarpeelliseksi palveluksi kuntalaisille: palvelun sivukatselujen määrä vuonna
2021 tulee olemaan lähellä miljoonaa.
Lisäksi vuonna 2022 yhdistyksen toiminnassa panostetaan edelleen
vaikuttavuuden todentamiseen laajentamalla kävijäseurantaa ja
kävijätutkimusta uusille alueille. Lisäksi niihin liittyviä menetelmiä ja
toimintamallia kehitetään edelleen vahvassa yhteistyössä alan muiden
toimijoiden kanssa. Vaikuttavuuden todentaminen kytkeytyy osaksi laajempaa
vastuullisuuden teemaa, jonka puitteissa aloitetaan yhdistyksen
vastuullisuuden toimintaohjelman laatiminen.
Yhdistyksen alueet toimivat myös luontomatkailun ja luonnon virkistyskäyttöön
liittyvän yritystoiminnan toimintaympäristöinä, ja strategiansa mukaan yhdistys
ottaa toiminnassaan huomioon luontomatkailun näkökulman. Yhteistyön
ohjaamiseksi ja edistämiseksi tarvitaan tiivistä vuorovaikutusta
elinkeinotoimijoiden ja Uuvin välille, sekä tähän liittyvien linjausten ja
toimintamallien luomista. Tätä varten vuoden 2022 aikana laaditaan
yritysyhteistyön toimintaohjelma.
Toimintasuunnitelman laadintaa ovat raamittaneet valtuuskunnan hyväksymä
taloussuunnitelma, vuodelle 2022 annetut talouden suuntaviivat sekä
yhdistyksen strategia.
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Toimintasuunnitelma 2022 on liitteenä 2/§32.
Ehdotus:

Hallitus hyväksyy vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja esittää
sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö

33 §

VUODEN 2022 TALOUSARVIO
Yhdistyksen tuottamien palveluiden käyttö ja arvostus ovat korkeammalla
tasolla kuin koskaan; tämän kertovat vuoden 2021 ennakkotiedot
käyntimääristä alueilla, viestintäkanavien käyttömäärät sekä kesällä 2021
toteutettujen kävijätutkimusten tulosten ennakkotiedot. Aikaisempiin vuosiin
verrattuna uudelle tasolle nousseeseen kysyntään vastaaminen vaatii
resursseja, mutta kävijätutkimustiedot osoittavat, että tarjottujen palveluiden
tuomat koetut hyvinvointivaikutukset ovat moninkertaiset verrattuna niiden
kustannuksiin ja niihin sijoitettuihin euromääriin.
Ehdotus vuoden 2022 talousarvioksi on laadittu vuosien 2022-2026 ohjeellisen
taloussuunnitelman sekä valtuuskunnan antamien vuoden 2022 taloudellisten
suuntaviivojen pohjalta.
Vuoden 2022 talousarviossa tuotot toteutuvat liki taloussuunnitelman
mukaisesti (+2%). Ero suunnitelmaan johtuu lähinnä hanketukien
tarkentuneesta allokoinnista.
Toimintakuluissa toimiston kustannuspaikan kulut laskevat n. 20% vuoteen
2021 verrattuna; vuonna 2022 viestintään ei ole suunniteltu suuria
erillispanostuksia edellisvuoden tapaan. Henkilöstökulut noudattavat sekä
taloussuunnitelman että vuoden 2021 tasoa, ja palkatun henkilöstön työpanos
on taloussuunnitelman mukaisesti 5,2htv. Hallinnon kustannuspaikalla
toimiviksi havaittujen etäkokouskäytäntöjen osittainen jatkaminen tuo
kustannussäästöä aikaisempiin arvioihin verrattuna.
Virkistysalueiden kustannuspaikalla sen sijaan on tarvetta lisäpanostuksille, ja
vuoteen 2021 verrattuna menot nousevat vajaalla 9%:lla. Nousu johtuu
korkeiden käyntimäärien aiheuttamasta ylläpitokulujen kasvusta. Yksittäisenä
asiana kuluista erottuu tiemaksujen voimakas nousu edellisvuosiin verrattuna;
tämä johtuu sekä alueiden käyntimäärien lisääntymisestä että suurelta osin
erään yksittäisen tien siirtymisestä yhdistyksen omasta hoidosta tiekunnan
hoidettavaksi.
Investointeihin on varattu vuonna 2022 edellisvuosia enemmän panostuksia;
alustava arvio investointien kokonaismäärästä on 425 000€. Sekä KopparnäsStörsvikissä että Varlaxuddenissa toteutetaan isompia palveluiden
kehittämistöitä. Lisäksi Pirttisaaren osalta kehittämissuunnittelun edetessä on
käynyt ilmi tarve Svartvikenin laiturin perusteelliselle kunnostamiselle, mikä on
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jo yksistään varsin suuri investointi (alustava arvio 150 000€, suunnittelu vielä
kesken). Myös muualla alueverkostolla toteutetaan käyttöikänsä päässä
olevan palveluvarustuksen uusimista ja uudisrakentamista, sekä reittien ja
opastusviestinnän kehittämistä. Lisäksi uusiin alueisiin, nykyisten alueiden
laajennuksiin tai käyttöoikeuksien hankintaan investoidaan sopivien kohteiden
tarjoutuessa erillispäätöksillä.
Tilikauden 2022 tulokseksi esitetään taloussuunnitelman mukaisesti 0-tulosta.
Vuoden 2022 talousarvioesitys vertailuineen vuoden 2021 talousarvioon ja
vuoden 2020 tilinpäätökseen on liitteenä 3/§33.
Ehdotus:

Hallitus hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja esittää sen
valtuuskunnalle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö

34 §

KOPPARNÄS-STÖRSVIKIN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA
Yhdistys laatii kaikille virkistysalueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka
ohjaa alueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä. Sen periaatteellinen aikajänne on
noin kymmenen vuotta, mutta tarvittaessa sitä voidaan päivittää jo
aiemminkin.
Käyttö- ja hoitosuunnittelussa alueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä
lähestytään erilaisten näkökulmien kautta. Näiden avulla hahmotetaan ja
saadaan näkyväksi erilaisille käyttäjäryhmille ja alueelle oleellisia teemoja
sekä kehittämistarpeita. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kuuluu myös alueen
luonnonhoidon suunnittelu, joka pohjautuu alueen luonnon ominaispiirteisiin ja
luontoarvoihin.
Kopparnäs-Störsvik on Uuvin suosituimpia kohteita, ja sen käyntimäärät ovat
voimakkaassa kasvussa. Aluekokonaisuuden vetovoimaisuus perustuu sen
ainutlaatuiseen luonteeseen Uudenmaan suurimpana yhtenäisenä
merenrannalle sijoittuvana ulkoilualueena. Alue on yhdistelmä upeita
kalliorantoja, arvokasta rannikko- ja saaristoluontoa, kauniita maisemia ja
värikästä historiaa.
Kopparnäs-Störsvikin virkistysalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma pohjautuu
vuonna 2019 valmistuneeseen laajaan kehittämisen yleissuunnitelmaan.
Virkistysaluekokonaisuudelle rakennetaan hyvät ja korkeatasoiset
virkistyskäytön peruspalvelut, jotka mitoitetaan vastaamaan alueen
käyntimääriä. Palveluiden ja reittiverkoston sijoittelulla pyritään
monipuolistamaan ja ohjaamaan käyttöä nykyistä laajemmalle, sekä
vyöhykkeistämään sitä huomioiden alueen eri osien kestävyyden sekä luontoja virkistysarvot. Myös informaatio-ohjaamisen parantaminen alueella
toimimisesta on keskeistä.
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Kopparnäs-Störsvikin virkistysalueen luonnonhoidossa toteutetaan
ensisijaisesti luonnon elinvoimaisuutta, monimuotoisuutta ja virkistyskäyttöä
palvelevia toimenpiteitä. Ohjaavana periaatteena on lisäksi luonnon
monimuotoisuuden lisääminen sekä elinympäristöjen ja lajiston suojelun
edistäminen.
Kehittämistoimet mahdollistavat myös pienimuotoisen, kestävän
luontomatkailun periaatteiden mukaisten kaupallisten palveluiden
kehittämisen, mikä laajentaa alueen käyttäjille tarjottavia palveluita ja millä on
positiivisia paikallistaloudellisia vaikutuksia.
Kopparnäs-Störsvikin virkistysalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on liitteenä
4/§34.
Ehdotus:

Hallitus päättää hyväksyä Kopparnäs-Störsvikin käyttö- ja
hoitosuunnitelman.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija: erikoissuunnittelija Silva Sallamaa / suunnittelija Juuso Hämäläinen

35 §

ILMOITUSASIAT
Lausunto valtakunnallisesta luonnon virkistyskäytön strategiasta
Toimisto valmistelee yhdistykseltä pyydettyä lausuntoa valtakunnalliseen
luonnon virkistyskäytön strategiaan.
Espoon venekerhojen yhteenliittymän eroaminen yhdistyksen
tukijäsenyydestä
Merkittiin tiedoksi.
Katsaus ajankohtaisiin asioihin
Käytiin läpi ajankohtaisia asioita.

36 §

MUUT ASIAT
Yhdistyksen toiminnanjohtaja ja toimiston henkilökunta sekä hallituksen
puheenjohtaja ja jäsenet lausuvat molemminpuoliset lämpimät kiitokset nyt
päättyvästä hallituksen toimikaudesta ja hyvästä yhteistyöstä. Hallituksen
toimikauden aikana on saatu paljon aikaan ja yhdistyksen asiat ovat menneet
hyvin eteenpäin.

37 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.
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_______________________
Jari Ahokas
Hallituksen puheenjohtaja

_________________________
Tapio Lepikkö
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:
____/____ 2021

____/____ 2021

_______________________
Riika Raunisalo

_________________________
Risto Salmia

