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§ 48
Eläintarhan johtokunnan kokousajat kevätkaudella 2013

HEL 2012-016645 T 00 01 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti kokoontua kevätkaudella 2013 
seuraavasti: 

torstaina 14.2.2013 kello 15.15 ja torstaina 16.5.2013 kello 15.15.  

Kokouspaikkana on eläintarhan hallintorakennuksen neuvotteluhuone, 
osoitteessa Mustikkamaanpolku 12, 00570 Helsinki. 

Samalla eläintarhan johtokunta päätti, että puheenjohtaja voi, 
mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, 
asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päättää 
peruuttaa kokouksen. Lisäksi puheenjohtaja voi samassa 
järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä 
kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen 
kokousta.

Lisäksi eläintarhan johtokunta päätti, että eläintarhan johtokunnan 
kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana 
kuudentena arkityöpäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa yleisesti 
nähtävänä ja että eläintarhan johtokunnan kokousajoista ja edellä 
mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten 
ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen 
päättämissä ilmoituslehdissä.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot
Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422

irmeli.lind(a)hel.fi

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee kokoontua kevätkaudella 2013 
seuraavasti: 

torstaina 21.2.2012 kello 15.15 ja torstaina 16.5.2012 kello 15.15.  

Kokouspaikkana on eläintarhan hallintorakennuksen neuvotteluhuone, 
osoitteessa Mustikkamaanpolku 12, 00570 Helsinki. 
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Samalla eläintarhan johtokunta päättänee, että puheenjohtaja voi, 
mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, 
asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päättää 
peruuttaa kokouksen. Lisäksi puheenjohtaja voi samassa 
järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä 
kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen 
kokousta.

Lisäksi eläintarhan johtokunta päättänee, että eläintarhan johtokunnan 
kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana 
kuudentena arkityöpäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa yleisesti 
nähtävänä ja että eläintarhan johtokunnan kokousajoista ja edellä 
mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten 
ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen 
päättämissä ilmoituslehdissä.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot
Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422

irmeli.lind(a)hel.fi

Tiedoksi
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