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§ 137
Jäsenten nimeäminen Korkeasaaren eläintarhan säätiön sr hallituk-
seen

HEL 2017-010221 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustettavan Kor-
keasaaren eläintarhan säätiön sr hallituksen jäseniksi seuraavat henki-
löt:

********** 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 27.9.2017 Korkeasaaren 
eläintarhan säätiön sr perustamisesta. Säätiön tarkoituksena on osana 
Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää eläintarhaa ja edistää osaltaan 
kaupungin vetovoimaisuutta sekä kaupunkilaisten virkistäytymismah-
dollisuuksia. Säätiö suojelee uhanalaisia eläimiä ja niiden elinympäris-
töjä.  Korkeasaaren toiminta siirtyy perustettavan säätiön vastattavaksi 
1.1.2018. Toiminnan siirron käytännön valmistelut edellyttävät, että 
säätiö perustetaan viivytyksettä. Sitä ennen säätiölle on nimettävä halli-
tus. 

Korkeasaaren eläintarhan säätiön sääntöluonnoksen 4 §:n mukaan 
säätiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. 
Helsingin kaupunki päättää hallitukseen kulloinkin kuuluvien jäsenten 
lukumäärän sekä valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. Helsingin kaupunki päättää tarvittaessa myös hallituksen täy-
dentämisestä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, et-
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tä toimikausi päättyy hallituksen valinnan todenneen vuosikokouksen 
jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä.

Kuten kaupunginvaltuuston esityslistalla todetaan, säätiö huolehtii ensi 
vaiheessa toiminnan käynnistämiseen liittyvistä käytännön toimenpi-
teistä ja niihin liittyvistä sitoumuksista. Tätä käynnistämisvaihetta varten 
säätiölle ehdotetaan nimettäväksi kolmihenkinen hallitus, jossa jäsenet 
ovat kaupungin viranhaltijoita tai työntekijöitä. Vuoden 2018 keväällä, 
muiden konserniyhtiöiden hallitusnimeämisten yhteydessä, Korkeasaa-
ren eläintarhan säätiölle valitaan varsinainen viisijäseninen hallitus. 
Kaupungin voimassaolevan konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen 
osalta varmistetaan hallitusten monipuolinen osaaminen ja kokemus 
sekä riippumattomuus ja vastuullisuus. Varsinaiseen hallitukseen tul-
laan ehdottamaan nimettäväksi kolme luottamushenkilötaustaista jä-
sentä ja kaksi kaupungin viranhaltija- tai työntekijäjäsentä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetyt
Korkeasaaren eläintarha


