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§ 1350
Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2013

HEL 2012-013802 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kokoontua vuonna 2013 varsinaisiin 
kokouksiinsa 7.1.2013 alkaen maanantaisin klo 16 ja ylimääräisiin 
kokouksiin tarvittaessa. Kevätkauden viimeinen kokous pidetään 
24.6.2013. Syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 5.8.2013 ja 
viimeinen 16.12.2013.

Viikolla 14 kokous pidetään pääsiäisen takia poikkeuksellisesti tiistaina 
2.4.2013 klo 16.

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

Kaupunginhallituksen kokouspaikkana on kaupunginhallituksen 
istuntosali kaupungintalolla.

Edelleen kaupunginhallitus päätti

 että pöytäkirja kaupunginhallituksen kokouksista pidetään 
yleisesti nähtävänä kaupungin kirjaamossa kokousta 
seuraavana kuudentena arkityöpäivänä ja

 että kaupunginhallituksen kokousajoista ja edellä mainituista 
nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten 
ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä 
kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee kokoontua vuonna 2013 varsinaisiin 
kokouksiinsa 7.1.2013 alkaen maanantaisin klo 16 ja ylimääräisiin 
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kokouksiin tarvittaessa. Kevätkauden viimeinen kokous pidetään 
24.6.2013. Syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 5.8.2013 ja 
viimeinen 16.12.2013.

Viikolla 14 kokous pidetään pääsiäisen takia poikkeuksellisesti tiistaina 
2.4.2013 klo 16.

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että puheenjohtaja voi, 
mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, 
asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia perua 
kokouksen. Lisäksi puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan 
varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, muuttaa kokouksen 
alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan 
vähintään viikkoa ennen kokousta.

Kaupunginhallituksen kokouspaikkana on kaupunginhallituksen 
istuntosali kaupungintalolla.

Edelleen kaupunginhallitus päättänee

 että pöytäkirja kaupunginhallituksen kokouksista pidetään 
yleisesti nähtävänä kaupungin kirjaamossa kokousta 
seuraavana kuudentena arkityöpäivänä ja

 että kaupunginhallituksen kokousajoista ja edellä mainituista 
nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten 
ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä 
kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu
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