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§ 18
Helsingin kaupungin (Korkeasaaren eläintarha) liittyminen IAAPA -
yhdistykseen 

HEL 2012-004149 T 04 03 00

Päätös

Korkeasaaren johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
Korkeasaaren eläintarha liittyy kansainväliseen International 
Association of Amusement Parks and Attractions -yhdistyksen (IAAPA) 
jäseneksi. 

Yhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu on 470 euroa.

IAAPA:lla on 4400 jäsentä, joista 900 jäsentä on Euroopassa. Yhdistys 
järjestää elämysteollisuuden koulutusta ja kansainvälisiä 
ammattilaistapahtumia, tuottaa alan tietoa, julkaisuja ja viestinnän 
työkaluja sekä edistää elämysteollisuuden kannalta tärkeitä asioita 
kuten yleisöturvallisuus niin eurooppalaisessa kuin kansainvälisessä 
päätöksenteossa. 

Korkeasaaren eläintarhan mukaan yhdistyksessä toimimalla voidaan 
edistää kaupungin edunvalvontaa kansainvälisessä 
elämysteollisuudessa, nostaa Korkeasaaren eläintarhan kansainvälistä 
profiilia alalla, saada alaan liittyvää tietoa, kontakteja ja monipuolisia 
koulutusmahdollisuuksia sekä verkostoitua muiden alalla toimivien 
henkilöiden kanssa. 

Järjestöön liittyminen tukee Korkeasaaren eläintarhan yleissuunnitelma 
2012 - 2022:n toteuttamista, sillä jäsenenä voidaan hyödyntää järjestön 
monipuolisia asiantuntijapalveluja eläintarhan kehittämistyössä. 
Järjestöön liittyminen lisää myös edellytyksiä kehittää Korkeasaaren 
toimintaa yhdessä muiden järjestöön kuuluvien eläintarhojen kanssa.

Yhdistyksen säännöt ovat esityslistan liitteenä 1.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot
Jannika Joutsenniemi, Markkinointipäällikkö, puhelin: +358931037875

jannika.joutsenniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 IAAPA membership terms and code of conduct.pdf
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Päätösehdotus

Korkeasaaren johtokunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että 
Korkeasaaren eläintarha liittyy kansainväliseen International 
Association of Amusement Parks and Attractions -yhdistyksen (IAAPA) 
jäseneksi. 

Yhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu on 470 euroa.

IAAPA:lla on 4400 jäsentä, joista 900 jäsentä on Euroopassa. Yhdistys 
järjestää elämysteollisuuden koulutusta ja kansainvälisiä 
ammattilaistapahtumia, tuottaa alan tietoa, julkaisuja ja viestinnän 
työkaluja sekä edistää elämysteollisuuden kannalta tärkeitä asioita 
kuten yleisöturvallisuus niin eurooppalaisessa kuin kansainvälisessä 
päätöksenteossa. 

Korkeasaaren eläintarhan mukaan yhdistyksessä toimimalla voidaan 
edistää kaupungin edunvalvontaa kansainvälisessä 
elämysteollisuudessa, nostaa Korkeasaaren eläintarhan kansainvälistä 
profiilia alalla, saada alaan liittyvää tietoa, kontakteja ja monipuolisia 
koulutusmahdollisuuksia sekä verkostoitua muiden alalla toimivien 
henkilöiden kanssa. 

Yhdistyksen säännöt ovat esityslistan liitteenä 1.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot
Jannika Joutsenniemi, Markkinointipäällikkö, puhelin: +358931037875

jannika.joutsenniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 IAAPA membership terms and code of conduct.pdf


