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§ 143
Ändringar i stadsstyrelsens och dess koncernsektions 
sammansättning

HEL 2011-002274 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1. bevilja Mari Puoskari befrielse från förtroendeuppdragen som 
ledamot och andra vice ordförande i stadsstyrelsen och som 
ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

2. bevilja Laura Räty befrielse från förtroendeuppdragen som 
ledamot i stadsstyrelsen och dess koncernsektion

3. bevilja Pilvi Torsti befrielse från förtroendeuppdragen som 
ersättare i stadsstyrelsen och dess koncernsektion. 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt för den mandattid som utgår med 
år 2012 välja

1. Johanna Sumuvuori till ny ledamot och Ville Ylikahri till ny andre 
vice ordförande i stadsstyrelsen och Johanna Sumuvuori till ny 
personlig ersättare för Sanna Hellström i stadsstyrelsens 
koncernsektion  

2. Tatu Rauhamäki till ny ledamot i stadsstyrelsen och till ny ledamot 
i stadsstyrelsens koncernsektion

3. Nasima Razmyar till ny personlig ersättare för Osku Pajamäki i 
stadsstyrelsen och  Nasima Razmyar till ny personlig ersättare 
för Tarja Kantola i stadsstyrelsens koncernsektion.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Oheismateriaali

Utdrag
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Utdrag
De som anges i beslutet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1. bevilja Mari Puoskari befrielse från förtroendeuppdragen som 
ledamot och andra vice ordförande i stadsstyrelsen

2. bevilja Laura Räty befrielse från förtroendeuppdragen som 
ledamot i stadsstyrelsen och dess koncernsektion

3. bevilja Pilvi Torsti befrielse från förtroendeuppdragen som 
ersättare i stadsstyrelsen och dess koncernsektion. 

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt för den mandattid som utgår med år 
2012 välja

1. Johanna Sumuvuori till ny ledamot och Ville Ylikahri till ny andre 
vice ordförande i stadsstyrelsen

2. ____________________ till ny ledamot i stadsstyrelsen och  
____________________ till ny ledamot i stadsstyrelsens 
koncernsektion 

3. Nasima Razmyar till ny personlig ersättare för Osku Pajamäki i 
stadsstyrelsen och  ____________________ till ny personlig 
ersättare för Tarja Kantola i stadsstyrelsens koncernsektion.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredraganden

Mari Puoskari (Gröna) anhåller 11.8.2011 om befrielse från 
förtroendeuppdragen som ledamot och andra vice ordförande i 
stadsstyrelsen på grund av nya arbetsuppgifter.

Laura Räty (Saml.) anhåller 16.8.2011 om befrielse från 
förtroendeuppdragen som ledamot i stadsstyrelsen och dess 
koncernsektion efter att ha blivit vald till biträdande stadsdirektör.

Pilvi Torsti (SDP) anhåller 18.8.2011 om befrielse från 
förtroendeuppdragen som ersättare i stadsstyrelsen och dess 
koncernsektion på grund av förändrade arbetsuppgifter.

Stadsfullmäktige valde 19.1.2011 (ärende 5) Mari Puoskari till ledamot 
och andra vice ordförande, Laura Räty till ledamot och Pilvi Torsti till 
personlig ersättare för Osku Pajamäki i stadsstyrelsen för mandattiden 
2011–2012. Stadsfullmäktige valde dessutom 19.1.2011 (ärende 6) 
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Laura Räty till ledamot och Pilvi Torsti till personlig ersättare för Tarja 
Kantola i stadsstyrelsens koncernsektion för mandattiden 2011–2012. 
Stadsfullmäktige bör nu välja två nya ledamöter, en ny andre vice 
ordförande och en ny ersättare i stadsstyrelsen och en ny ledamot och 
en ny ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag
De som anges i beslutet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.09.2011 § 746

HEL 2011-002274 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Mari Puoskarille vapautuksen kaupunginhallituksen 
jäsenen ja toisen varapuheenjohtajan sekä kaupunginhallituksen 
konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista

2. myöntää Laura Rädylle vapautuksen kaupunginhallituksen ja sen 
konsernijaoston jäsenen luottamustoimista

3. myöntää Pilvi Torstille vapautuksen kaupunginhallituksen ja sen 
konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee valita vuoden 2012 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi

1. Johanna Sumuvuoren uudeksi jäseneksi ja Ville Ylikahrin uudeksi 
toiseksi varapuheenjohtajaksi kaupunginhallitukseen sekä 
Johanna Sumuvuoren Sanna Hellströmin uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen 
konsernijaostoon
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2. ____________________ uudeksi jäseneksi kaupunginhallitukseen 
ja ____________________ uudeksi jäseneksi 
kaupunginhallituksen konsernijaostoon 

3. Nasima Razmyarin Osku Pajamäen uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi kaupunginhallitukseen 
ja  ____________________ Tarja Kantolan uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen 
konsernijaostoon.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi


