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UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY
FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF

PÖYTÄKIRJA 1/2022

Valtuuskunta/Delegationen
Aika:

Keskiviikko 27.4.2022 klo 16.31 – 19.23

Paikka:

Valimo21 -auditorio, Valimotie 21, Helsinki

1§

KOKOUKSEN AVAUS
Kokouksen avaa ja puhetta johtaa valtuuskunnan puheenjohtaja Aki Korpela.

2§

Ehdotus:

Todetaan läsnä olevat kuntajäsenten edustajat, tukijäsenten edustajat,
hallituksen jäsenet, toimiston edustajat ja muut läsnäolijat.

Päätös:

Todettiin läsnäolijat (liite 1).

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kutsu yhdistyksen valtuuskunnan kokoukseen, ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta
sekä käsiteltävistä asioista on toimitettu jäsenkunnille 8.4.2022. Samana päivänä
kutsu on toimitettu valtuuskunnan jäsenille. Kutsu on lähetettävä 14 päivää ennen
kokousta.
Päätösvaltaisuudesta ei ole säännöksiä.
Ehdotus:

Todetaan, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla
ja että se on päätösvaltainen.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

***
Hallituksen puheenjohtaja Siri Ahokas esittäytyi valtuuskunnalle sekä kertoi hallituksen kuulumisia.
Yhdistyksen uuden tukijäsenjärjestön Suomen melonta- ja soutuliiton edustaja Paavo Juntunen sekä
liiton harrastekoordinaattori Kai Lindqvist esittäytyivät ja kertoivat liiton toiminnasta.
3§

4§

KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SEKÄ KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN
VALINTA
Ehdotus:

Valitaan kaksi valtuuskunnan jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi sekä valitaan
kaksi valtuuskunnan jäsentä ääntenlaskijoiksi.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hanna Koivula ja
Marjatta Palmroth.

VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Hallitus 4.4.2022 §15
Ulkoilun ja luonnossa liikkumisen suosio jatkui vahvana 2021. Alueiden
kokonaiskäyntimäärät pysyivät kutakuinkin edellisvuoden tasossa, mutta käynnit
jakaantuivat edellistä vuotta tasaisemmin koko vuoden ajalle. Tämä indikoi vahvasti
pysyvämpää muutosta vapaa-ajanviettotapoihin ja siten kysynnän uuden tason
vakiintumista. Kävijäseurannan mukaan käyntimääriltään suosituimpia alueita ovat
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Porkkalanniemi (n. 118 000 käyntiä), Kopparnäs-Störsvik (n. 109 000 käyntiä) sekä
Sarvikallio (n. 79 000 käyntiä). Kävijäseurantaa kehitettiin edelleen, lisäksi
kävijätutkimusta pilotoitiin onnistuneesti Porkkalanniemellä ja Sarvikalliolla. Tulosten
perusteella kävijät ovat hyvin tyytyväisiä kehitettyihin alueisiin ja käynneistä saatavat
hyvinvointihyödyt ovat suuria.
Käytön ja hoidon suunnittelua vietiin eteenpäin usealla alueella. Tavoitteen
mukaisesti ajanmukainen käyttö- ja hoitosuunnitelma oli tehty vuoden loppuun
mennessä n. 40%:lle yhdistyksen alueista. Valmiiksi saatiin mm. KopparnäsStörsvikin käyttö- ja hoitosuunnitelma pitkäaikaisen kehittämisprosessin päätöksenä.
Tarkempia suunnitelmia tehtiin mm. Kopparnäsin Berguddenille ja Porvoon
Emäsalon Varlaxuddenille, joiden kummankin esteettömien palvelualueiden toteutus
hankkeistettiin ja hankkeille saatiin myönteiset rahoituspäätökset.
Kehittämistoimia tehtiin alueilla laajasti. Suurimpia kokonaisuuksia olivat Kopparnäsin
edustalla sijaitsevan Stora Halsön uudet laituri- ja taukopaikka-rakenteet, uusi
reitinosa Tuusulan Sarvikallion ympyräreitille, Palakosken pysäköintipaikan laajennus
ja reitinosan muuttaminen helppokulkuiseksi ja kestävöidyksi, Varlaxuddenin uudet
taukopaikka-rakenteet, Hyvinkään Piilolammin esteetön käymälä, Gölisnäsin uudet
käymälärakennukset ja jätehuoltopiste sekä Raaseporin Korpuddenin tien ja
pysäköintipaikan peruskunnostus. Lisäksi pienempiä toimia tehtiin useilla alueilla.
Erilaisia luonnonhoitotöitä toteutettiin 17 virkistysalueella. Luonnonhoitoon liittyen
käynnistyi myös Kainuun ELY-keskuksen rahoittama Vilha-hanke (Vieraslajien
hallinta virkistysalueilla). Hankkeessa toteutettiin haitallisten vieraslajien torjuntaa
ostopalveluiden lisäksi talkootyönä eri organisaatioiden ja yksityishenkilöiden kanssa.
Vuosi 2021 oli viestinnän osalta onnistunut. Vuoden aikana panostettiin erityisesti
uuvi.fi -sivuston sisällön kehittämiseen ja laajentamiseen sekä sivuston
markkinointiin. Uudistettu toiminnallisen karttapalvelun sisältävä sivusto julkaistiin
huhtikuussa. Uuvin omien alueiden lisäksi sivuilta löytyy kattavaa ja ajantasaista
viestintäsisältöä Helsingin seudun Viherkehän muistakin ulkoilukohteista ja palveluista eri käyttäjäryhmät huomioiden. Palvelu osoittautui hyvin suosituksi, ja
vuoden loppuun mennessä palvelussa oli yli 850 000 sivukatselua. Uuvin tunnettuus
nousi vuoden aikana ja se näkyi seurattavassa viestinnän mittaristossa.
Sosiaalisessa mediassa Uuvin seuraajien määrä on kanavasta riippuen lisääntynyt n.
50-100%, ja tehdyt kampanjat onnistuivat hyvin. Yhdistyksen toimintaa ja uuvi.fi palvelua myös esiteltiin vuoden aikana muutamissa tilaisuuksissa eri yhteyksissä.
Uuvi koordinoi Helsingin seudun Viherkehän ympärillä toimivaa seudullista
yhteistyöverkostoa, jossa ovat mukana Uudenmaan liitto, Metsähallitus sekä alueen
kunnat. Yhteistyön painopiste vuonna 2021 oli virkistyskäytön yhteisviestinnän
kehittämisessä, jossa päästiin tavoitteeseen kun ensimmäinen versio seudun
ulkoilualueita yhteen kokoavasta, karttapohjaisesta uuvi.fi -palvelusta julkaistiin
keväällä. Loppuvuodesta aloitettiin seuraavan vuoden yhteistyön kehittämisen
teeman valmistelut.
Vuoden 2021 toimintakertomus on liitteenä 4/§15.
Ehdotus:

Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2021 toimintakertomuksen
valtuuskunnalle esitettäväksi.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:
Hallituksen hyväksymä ehdotus vuoden 2021 toimintakertomukseksi on liitteenä
1/§4.
Ehdotus:

Valtuuskunta hyväksyy liitteen 1/§4 mukaisen vuoden 2021
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toimintakertomuksen.
Päätös:
5§

Ehdotus hyväksyttiin.

VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN
MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE
Hallitus 4.4.2022 §14
Toimintavuoden 2021 tulos on -76 756,93€ alijäämäinen. Alijäämä syntyi ennen
kaikkea budjetoitujen alueiden ylläpitomenojen ylittymisestä, joka johtui ennakoitua
korkeammista käyntimääristä alueilla. Lisäksi alijäämäiseen tulokseen ovat
vaikuttaneet ennakoidusta poikkeavat luonnonhoidon tuotot sekä investointirahaston
laskennallinen mutta tulosvaikutteinen tappio.
Toiminnan tuotot jäivät n. -2,4% talousarviosta. Vuodelle 2021 budjetoidut
luonnonhoidosta saatavat tuotot jäivät toteutumatta urakoitsijoiden aikatauluista
johtuen. Näin ollen luonnonhoidosta ei syntynyt tuottoja käytännössä lainkaan. Myös
hankerahoitusta kohdistui vuodelle hieman ennakoitua vähemmän.
Toimiston kustannuspaikka toteutui n. -6,6% talousarviota pienempänä. Alitusta
syntyi pääasiassa henkilöstökuluissa sekä joissakin yksittäisissä kululajeissa. Myös
viestinnässä budjetti alitettiin, kun uudistettu yhteisviestintä uuvi.fi -kanavassa saatiin
käynnistettyä arvioitua hieman pienemmällä panoksella.
Hallinnon kustannuspaikka alitti talousarviota hieman. Säästöä syntyi matka- ja
kokouskuluissa, kun kokoukset pidettiin edelleen pääasiassa etäkokouksina.
Virkistysalueiden kustannuspaikalla talousarvio ylittyi n. 10,5%:lla. Ylitys syntyi
alueiden ylläpidon eri kululajeista, kun käyntimäärät alueilla pysyivät edelleen
edellisen huippuvuoden tasolla ja paikoin jopa nousivat siitä. Palveluiden kysyntä ja
sen myötä ylläpidon menot näyttävät siis asettuneen uudelle tasolle. Yksittäisissä
kululajeissa tiemaksut ylittivät budjetin moninkertaisesti, kun taas ostetut palvelut
alittivat arvion. Tämä johtuu Kopparnäsin tien siirtymisestä tiekunnan hoitoon vuonna
2021, jonka myötä aikaisemmin yhdistyksen ostopalveluina kustantamat tienpidon
menot siirtyivät tiekunnalle ja sen myötä tiemaksuihin. Alueiden lisääntyneiden
käyntimäärien myötä tiemaksut ovat nousseet muutenkin.
Vuonna 2021 yhdistyksen alueilla jatkettiin aktiivisesti kehittämiseen liittyvää
palveluvarustuksen uusimista ja uudisrakentamista. Investointeja tehtiin reilusti
edellisiä vuosia enemmän, ja niiden kokonaismäärä oli yli 227 000€.
Vuoden 2021 tilinpäätös on liitteenä 1/§14 ja tase-erittelyt liitteenä 2/§14.
Tilikohtainen toteutuma vertailulla edelliseen vuoteen ja talousarvioon 2021 on
liitteenä 3/§14.
Ehdotus:

Hallitus hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen ja esittää valtuuskunnalle,
että vuoden 2021 alijäämä -76 756,93€ siirretään toimintapääomatilille.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:
Tilintarkastuskertomus on liitteenä 2/§5. Vuoden 2021 tilinpäätöskirja on liitteenä
3/§5, tase-erittely liitteenä 4/§5 ja tilikohtainen toteutuma on liitteenä 5/§5.
Ehdotus:

Valtuuskunta päättää että:
1) tilinpäätös vahvistetaan ja tilikauden 2021 alijäämä -76 756,93€
kirjataan toimintapääomatilille,
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2) merkitään tiedoksi tilintarkastuskertomus sekä
3) otetaan käsiteltäväksi vastuuvapauden myöntäminen hallituksen
jäsenille ja muille tilivelvollisille
Päätös:

Valtuuskunta päätti, että:
1. tilinpäätös vahvistetaan esityslistan liitteiden mukaisesti ja tilikauden
alijäämä kirjataan toimintapääomatilille,
2. merkitään tiedoksi tilintarkastuskertomus,
3. myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille
vuoden 2021 toiminnasta.

6§

OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2027 SEKÄ TALOUDELLISET SUUNTAVIIVAT VUODEN 2023 TALOUSARVION POHJAKSI
Hallitus 4.4.2022 §16
Yhdistyksen sääntöjen mukaan valtuuskunnan kevätkokouksessa hyväksytään
ohjeellinen seuraavaa viisivuotiskautta koskeva taloussuunnitelma sekä käsitellään
seuraavan vuoden talousarvion suuntaviivoja.
Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Uuvin tehtävänä on luoda puitteita hyvinvointia
lisääville luonnossa liikkumisen kokemuksille. Uuvi edistää kansanterveyttä ja
inhimillistä hyvinvointia luomalla monipuolisia mahdollisuuksia luonnossa
virkistäytymiseen, liikkumiseen ja harrastamiseen, sekä omalla alueverkostollaan että
viestimällä muiden julkisten toimijoiden tarjoamista ulkoilumahdollisuuksista. Uuvi on
jäsenkuntiensa yhteinen maakunnallinen toimija, joka tuottaa erityisesti sellaisia
luonnossa liikkumisen palveluita ja olosuhteita, joita kuntien ei ole
tarkoituksenmukaista tai järkevää tuottaa yksinään omalla rahoituksellaan, ja joita
käytetään yli kuntarajojen. Monella Uuvin alueverkoston vetovoimaisella kohteella on
maakunnallista merkitystä. Alueet toimivat myös luontomatkailun
toimintaympäristöinä.
Kuntien yhteisenä toimijana Uuvi toteuttaa laajaa seudullista viestintää luonnossa
liikkumisen mahdollisuuksista, viestien kattavasti eri toimijoiden hallinnoimista
ulkoilualueista ja palveluista. Seudulliselle viestinnälle on selkeä tarve, ja se parantaa
olennaisesti tiedon saamista, joka aiemmin on ollut hajanaista ja vaikeasti
löydettävää. Yhteisen viestinnän lisäksi Uuvilla on rooli myös seudullisen yhteistyön
koordinoijana. Tulevina vuosina tavoitteena on tiivistää ja kehittää yhteistyötä
edelleen.
Monenlainen luonnossa liikkuminen on pitkän ajan kehityksen tuloksena tullut koko
ajan suositummaksi. Trendi on nähtävissä mm. Luonnonvarakeskuksen Luonnon
virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi LVVI3 -tutkimuksesta. LVVI3 -tutkimuksen
mukaan luonnosta on tullut hyvin monelle yhä tärkeämpi paikka sekä liikunnan
harrastamiselle että palautumiselle.
Luontokohteiden käyntimäärissä nähtiin vuonna 2020 suuria kasvu-prosentteja.
Vuoden 2021 käyntimäärätiedot kertovat tason vakiintumisesta. Merkille pantavaa
on, että käyntimäärät jakautuvat entistä tasaisemmin pitkin vuotta. Kun
käyntimäärissä ei enää ole ulkopuolisista tekijöistä johtuvaa tiettyyn aikaan
kohdistuvaa piikkiä, vahvistaa havainto selkeästi käsitystä pysyvämmästä vapaaajanviettotapojen muutoksesta ja siten ulkoiluun ja luonnon virkistyskäyttöön liittyvän
kysynnän vakiintumisesta uudelle tasolle.
Uudenmaan maakunnassa väestömäärän ennustetaan kasvavan vahvasti tulevina
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vuosina. Väestönkasvu ja kaupunkirakenteen tiivistyminen nostavat virkistysalueiden
kysyntää ja käyttöpainetta. Vapailla vihreillä ja sinisillä alueilla on suuri myönteinen
vaikutus ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle, ja terveydellisen tasa-arvon
näkökulmasta hyvinvointia lisäävien luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksien ja palveluiden hyödyntämiseen tulisi kaikilla olla yhdenvertaiset mahdollisuudet.
Kysynnän lisääntymisen myötä Uuvin tarjoamien palveluiden käyttäjämäärä lisääntyy
joka vuosi. Palveluita on myös kehitettävä jatkuvasti vastaamaan muuttuvaa
nykyaikaista virkistyskäytön kysyntää. Kehittämisessä on myös huomioitava yhä
suurempi tarve erilaisille käyttäjäryhmille ja aktiviteeteille, sekä helppokäyttöisille
palveluille ja soveltavan luontoliikunnan ympäristöille.
Yhdistyksen pääasiallinen tulonlähde ovat jäsenkuntien suorittamat vuotuiset palveluja investointimaksut. Palvelumaksut kattavat n. 85 % yhdistyksen vuosittaisista
operatiivisen toiminnan menoista. Käyttötalouden ulkopuoliseen investointirahastoon
kerättävällä investointimaksulla rahoitetaan alueiden hankintaa sekä katetaan
alueiden palveluvarustuksen rakentamisesta ja kehittämisestä aiheutuvat kuluja.
Kuntien maksutuloperusta yhdistykselle on pysynyt samalla tasolla vuodesta 2012
vuoteen 2021. Suhteellisesti kuntien maksut yhdistykselle ovat siten vähentyneet jo
kymmenen vuoden ajan. Vuodelle 2022 kuntamaksuihin tehtiin lisäksi
investointimaksuun kohdistunut leikkaus, jonka kustannusvaikutus oli n. -9,4%.
Leikkauksesta johtuen kuntamaksutasossa on palattu kolmisen-kymmentä vuotta
taaksepäin 1990-luvun alkupuolen tasolle, jolloin yhdistyksen alueverkosto, sen
käyttäjämäärät ja luonnon virkistyskäyttö yhteiskunnallisena ilmiönä olivat täysin
toisen näköisiä kuin nykyään.
Yhdistyksen tuottamien palveluiden järjestämisen kustannukset ovat alueiden
kasvaneiden käyntimäärien ja palveluiden käytön vuoksi viimeisen parin vuoden
aikana kasvaneet vahvasti; vuonna 2020 alueiden ylläpitokulut olivat yli 30%
suuremmat kuin 2019, ja vuonna 2021 kustannukset olivat edellisvuoden luokkaa.
Monista syistä on ennakoitavissa tämän olevan alueiden käyntimäärien ja
palveluiden käytön uusi taso, joten tähän on syytä varautua tulevien vuosien
taloussuunnittelussa. Lisäksi vuonna 2021 alkanut erityisesti tiettyjen hyödykkeiden
voimakas inflaatiokehitys vaikuttaa hyvin vahvasti operatiivisen toiminnan
kustannuksiin.
Vuonna 2021 hyväksytyssä taloussuunnitelmassa 2022-2026 ennakoitiin
ylläpitokustannusten uutta tasoa palvelumaksutason maltillisella nostolla vuosille
2022 ja 2023. Kauden 2023-2027 taloussuunnittelun lähtökohtana on tämä
vahvistettu suunnitelma, sillä sen taustalla oleva tilannekuva ei ole muuttunut.
Palvelumaksutason tarkistus suunnitellulla ja vahvistetulla tavalla vastaamaan
kasvaneita kustannuksia on yhdistyksen toiminnan ja sen tarjoamien palveluiden
tuottamisen kannalta välttämätöntä.
Yhdistyksen alueiden käyttö- ja hoitosuunnittelun ajantasaistaminen on ollut
käynnissä muutaman viime vuoden. Suunnittelu on edennyt, ja suunnitelmia ja
kehittämistä päästään ja osittain on jo päästy toteuttamaan alueilla. Tämä näkyy
paitsi jo parin viime vuoden investointitasossa, selkeästi myös tulevien vuosien
investointitarpeissa. Kehittämisinvestointien lisäksi varsin monella yhdistyksen
alueella palveluvarustus on jo tullut käyttöikänsä päähän ja siten uusittava. Alueista
huolehtiminen ja niiden kehittäminen on tärkeää, sillä vaikuttavuuden kannalta
tarkoituksenmukaisten ja riittävän tasoisten olosuhteiden ja palveluiden tuottamisella
on ratkaiseva merkitys.
Yhdistyksen alueverkostoa on lähivuosina tarvetta arvioida ja kehittää kasvavan ja
muuttuvan käytön tarpeisiin nykyisiä alueita laajentamalla, uusia hankkimalla sekä
tarvittaessa kohdentamalla verkostoa kysynnän ja tarpeiden mukaisesti. Verkostoon
liittyvien investointien osalta on tärkeää toimia pitkäjänteisesti, jotta jatkuvan
väestönkasvun luomiin tarpeisiin ja käyttöpaineen lisääntymiseen pystytään
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vastaamaan myös tulevaisuudessa.
Taloussuunnitelma vuosille 2023–2027 on liitteenä 5/§16.
Ehdotus:

Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen ohjeellisen taloussuunnitelman
vuosille 2023–2027 ja päättää esittää sitä valtuuskunnalle
hyväksyttäväksi. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi hyväksytään
vuoden 2023 talousarvion pohjaksi.

***
Keskustelussa nousi esille huoli palvelumaksutulon riittävyydestä turvaamaan
operatiivinen toiminta. Lisäksi todettiin, että riittävästä investointimaksutulosta olisi
huolehdittava pitemmällä aikavälillä ja että asiasta on tarpeellista aloittaa keskustelu.
Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus valtuuskunnalle:
Hallituksen hyväksymä taloussuunnitelma vuosille 2023-2027 on liitteenä 6/§6.
Ehdotus:

Valtuuskunta hyväksyy liitteen 6/§6 mukaisen taloussuunnitelman
vuosille 2023 – 2027, ja päättää että vuoden 2023 talousarvio laaditaan
taloussuunnitelman pohjalta.

***
Valtuuskunta kävi perusteellisen keskustelun koskien yhdistyksen rahoitusta ja
kuntamaksuja. Keskustelussa todettiin, että yhdistyksen toiminta tuottaa pienellä
rahamäärällä kustannustehokkaasti palveluita, joilla on suuri merkitys kuntalaisille ja
jotka ovat tärkeää ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa ja monipuolista hyvinvoinnin
edistämistä. Keskustelussa todettiin, että investointimaksutaso on yhdistyksen
toiminnan tavoitteiden turvaamiseksi syytä palauttaa suunnitelmallisesti aiemmalle
tasolle; pidemmällä aikavälillä nykyinen taso ei ole riittävä turvaamaan alueiden
välttämätöntä kehittämistä sekä alueiden hankintaa vastaamaan kasvaviin tarpeisiin.
Keskustelussa todettiin myös, että palvelumaksutasossa on tarpeen huomioida
jatkuvasti kasvavista käyntimääristä sekä inflaatiokehityksestä johtuva operatiivisen
toiminnan kustannusten nousu. Jäsen Alasuutari teki jäsenten Kiili, Sundbäck,
Savilahti ja Köppä kannattaman ehdotuksen, että taloussuunnitelmassa 2023-2027
korotetaan palvelumaksutasoa vuodesta 2024 alkaen 0,01€/vuosi edelliseen vuoteen
verrattuna, ja että investointimaksutasoksi muutetaan vuodelle 2024 0,10€ ja
vuodesta 2025 alkaen 0,15€. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuuskunta antoi
toimistolle tehtäväksi muuttaa taloussuunnitelmaa tältä osin, sekä valmistella
valtuuskunnan jäsenten käyttöön materiaalia, jonka tuella asiasta voidaan aloittaa
keskustelut jäsenkunnissa.
Päätös:

Ehdotuksen mukaan seuraavin muutoksin:
- palvelumaksutasoa korotetaan vuodesta 2024 alkaen 0,01€/vuosi
edelliseen vuoteen verrattuna.
- investointimaksutasoksi muutetaan vuodelle 2024 0,10€ ja vuodesta
2025 alkaen 0,15€.
- muutetaan myös näihin liittyvät tekstikohdat.

***
§6 käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 18.57–19.04.
7§

HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA
Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen hallituksen jäsen Eeva-Maria Grekula on
ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Hänen tilalleen tulisi valita uusi hallituksen jäsen.
Yhdistyksen sääntöjen 7§ mukaan valtuuskunta valitsee hallituksen. Sääntöjen 7§:ssä
on määritelty kuntaryhmittely, jonka mukaan yhdistyksen hallituksen jäsenet tulisi valita.
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Grekula on ollut hallituksessa Helsingin kaupungin edustajana. Helsingin kaupunki on
kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksessa 24.1.2022/§7 päättänyt nimetä
Helsingin edustajaksi Eeva-Maria Grekulan tilalle Nadja Uusiperheen.

8§

Ehdotus:

Valtuuskunta valitsee Eeva-Maria Grekulan tilalle uuden jäsenen
yhdistyksen hallituksen.

Päätös:

Valtuuskunta päätti valita uudeksi hallituksen jäseneksi Nadja Uusiperheen.

ILMOITUSASIAT
Lyhyt katsaus yhdistyksen ajankohtaisiin asioihin.
Erikoissuunnittelija Silva Sallamaa piti lyhyen katsauksen yhdistyksen ajankohtaisiin
asioihin sekä hanketoimintaan.

9§

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Ei ollut.

10 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.23.

Allekirjoitukset

Aki Korpela
Valtuuskunnan puheenjohtaja

Tapio Lepikkö
Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
__/__2022

__/__2022

Hanna Koivula

Marjatta Palmroth

