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§ 27
Edustajien nimeäminen Tekniikan museon säätiön valtuuskuntaan 
kolmivuotiskaudeksi 2018-2020

HEL 2018-000219 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Tekniikan museon 
säätiön valtuuskuntaan jäsenet sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi 
seuraavasti:

 Elina Voutilainen (Vihr.)

 Pekka Majuri (Kok.)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tekniikan museo, nimeämispyyntö 2.1.2018.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tekniikan museon säätiö -Stiftelsen för tekniska museet sr-nimisen 
säätiön tarkoituksena on valtakunnallisen tekniikan alan erikoismuseon 
ylläpitäminen ja kehittäminen sekä tekniikan ja teknillisten tieteiden his-
torian tutkimuksen tukeminen ja edistäminen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö kerää ja tallentaa teknillisen alan 
kehitystä kuvaavaa aineistoa, luetteloi ja järjestää aineiston niin, että se 
mahdollisimman monipuolisesti ja havainnollisesti valaisee tekniikan ja 
sen sovellusten kehitystä ja teknillisen kehityksen sekä teollisen toimin-
nan vaikutusta yhteiskuntaan ja ihmiseen: järjestää museossa työsken-
telytilat tutkijoille, myöntää apurahoja tutkimus-toimintaa varten, harjoit-
taa näyttelytoimintaa, edistää tekniikkaan liittyvää pedagogiikkaa ja 
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opetusta kouluissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä, harjoittaa julkai-
sutoimintaa kustantamalla alaan liittyviä julkaisuja, sekä muilla sopiviksi 
katsomillaan tavoilla edistää asian harrastusta.

Säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa eikä kuulu siten kaupunkikon-
serniin. 

Säätiöllä on valtuuskunta, johon kuuluu vähintään 15 ja enintään 40 
kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Kaupungilla on 
säätiön sääntöjen mukaan oikeus nimetä kaksi jäsentä. Valtuuskunta 
kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen.

Tekniikan museon säätiö pyytää kaupunkia ilmoittamaan 29.3.2018 
mennessä edustajansa säätiön valtuuskuntaan seuraavaksi kolmivuo-
tiskaudeksi 2018 – 2020. 

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun 
muassa jäsenien nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tekniikan museo, nimeämispyyntö 2.1.2018.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
.


