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Kokouspaikka Fredriksberg, B-talo (Konepajankuja 3, 2. kerros) / Sähköinen ko-
kous

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Karhuvaara, Arja (etänä) varapuheenjohtaja
Borgarsdóttir Sandelin, Silja 
(etänä)
Chydenius, Jussi (etänä)
Ebeling, Mika (etänä)
Laaksonen, Heimo (etänä)
Meri, Otto
Muttilainen, Sami (etänä)
Peltokorpi, Terhi (etänä)
Saares, Pauliina (etänä)
Sydänmaa, Johanna (etänä)
Varjokari, Laura
Finne, Tuomas (etänä) varajäsen

Muut

Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja

Loikkanen, Tarja (etänä) liikuntajohtaja
Männistö, Mari kulttuurijohtaja
Vatka, Mikko (etänä) nuorisoasiainjohtaja
Ihamäki, Saara (etänä) aluekirjastopalvelujen johtaja

vs. kirjastopalvelujen johtaja
Eranka, Essi (etänä) viestintä- ja markkinointipäällikkö

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Palamaa, Pirjo hallintosihteeri

tekninen avustaja
Umukoro, Elo nuorisoneuvoston edustaja

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
7 - 13 §
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Esittelijät

Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
7 - 9 §

Tarja Loikkanen liikuntajohtaja
10 -13 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
7 - 13 §
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§ Asia

7 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

8 Asia/2 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

9 Asia/3 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan selvitys vuoden 2020 toteutumatto-
mista sitovista toiminnallisista tavoitteista

10 Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. valtuustoaloitteesta tekonurmi-
kenttien rakentamiseksi kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön

11 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Seija Muurisen ym. valtuustoaloitteesta koskien uimapai-
kan perustamista Laajasaloon

12 Asia/6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Otto Meren ym. valtuustoaloitteesta Reilun Pelin periaattei-
den tunnettuuden lisäämiseksi helsinkiläisissä liikunta- ja urheiluseu-
roissa

13 Asia/7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Jape Lovénin ym. valtuustoaloitteesta koskien Rastilan lei-
rintäalueen toimintaedellytysten turvaamista



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021 1 (24)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/1
02.02.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

§ 7
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kut-
sutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet 
Laura Varjokari ja Tuomas Finne sekä varatarkastajiksi jäsenet Johan-
na Sydänmaa ja Heimo Laaksonen.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Niilo Toivosen sijasta Tuomas 
Finnen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäse-
net Laura Varjokari ja Niilo Toivonen sekä varatarkastajiksi jäsenet Jo-
hanna Sydänmaa ja Heimo Laaksonen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 8
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

26.1.2021, 4 §
Päätös kaupungin vapaaehtoisten tietoja ohjaavan Clara-järjestelmän 
jatkohankinnasta

29.1.2021, 5 §
Tarvepäätös tilan vuokraamisesta ja sosiaalitilan muutostöistä, Jätkä-
saaren kirjasto, Tyynenmerenkatu 1

Hallintojohtaja

18.1.2021, 2 §
Valtionavustuksen hakeminen Suomen elokuvasäätiöltä kulttuuripalve-
lukokonaisuuden kulttuurikeskukset -palvelun Malmitalon Kino Heliok-
sen elokuvatoiminnalle

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

26.1.2021, 2 §
Helmet-kirjastojen käyttösäännöt 1.2.2021 alkaen

26.1.2021, 3 §
Salassa pidettävä

Yhteisten palvelujen päällikkö

18.1.2021, 1 §
Yhteisten palvelujen päällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävä-
nä vuonna 2021

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

22.1.2021, 2 §
Kulttuuripalveluiden kaupunginmuseon museonjohtajan sijaisten mää-
rääminen
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Kulttuurin edistämisen päällikkö

18.1.2021, 2 §
Helsingin vuoden 2020 kulttuuritekopalkinto ja kunniamaininnat

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

18.1.2021, 2 §
Aurinkolahden uimarannan padel-kentän vuokrasopimuksen siirtämi-
nen The Park Boys Oy:ltä JS Padel Oy:lle

21.1.2021, 3 §
Salassa pidettävä

Liikuntapaikkapäällikkö

20.1.2021, 2 §
Töölön kisahallin näyteikkunatila 9 vuokraus Eurohuuto Oy:lle

20.1.2021, 3 §
Tilojen vuokraus Meilahden liikuntapuiston huoltorakennuksesta YIT 
Suomi Oy Rakennukselle

20.1.2021, 4 §
Toimitilan vuokraus Töölön kisahallista Tmi Ompelimo Logolle

29.1.2021, 5 §
Töölön kisahallista Tmi Ompelimo Logolle vuokratun toimitilan vuok-
rauksesta tehdyn päätöksen peruuttaminen

29.1.2021, 6 §
Maa-alueen vuokraus Kaisaniemenkentältä Finland Tennis Oy:lle

29.1.2021, 7 §
Myllypuron Liikuntamyllyn uima-allasosaston ja sen yhteydessä olevien 
tilojen vuokraaminen Oy Sea Safety Scandinavia Ltd:lle

Ulkoilupalvelupäällikkö

18.1.2021, 2 §
Maa-alueen vuokraaminen Kipparlahdesta Bella-veneet Oy:lle

22.1.2021, 3 §
Sompasaaren vesiväylän siirtäminen Helsingin kaupungin omistukseen

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja
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20.1.2021, 2 §
Kartingautojen lahjoitus Helsingin Formula K Ratayhdistys ry:lle

Kumppanuuspäällikkö

19.1.2021, 2 §
Heresy Gaming Oy:n projektiavustushakemus vuodelle 2021

20.1.2021, 3 §
Kiitos rouva Lagerstedt lyhytelokuvan työryhmän projektiavustuspää-
töksen 2020 muuttaminen

20.1.2021, 4 §
Toiminta- ja palkkausavustusennakot vuodelle 2021

20.1.2021, 5 §
Nuorten toimintaryhmän Ubuntu Film Club projektiavustuksen 2020 
käyttämättä jääneen osuuden takaisinperintä

21.1.2021, 6 §
Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n projektiavustushakemus 
vuodelle 2021

Nuorisojaosto

28.1.2021, § 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

28.1.2021, § 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston pöytäkirjojen pitä-
minen yleisesti nähtävänä vuonna 2021

28.1.2021, § 3
Nuorisojaoston myöntämien avustusten toimintalinjaukset vuodelle 
2021

28.1.2021, § 4
Loma-aikojen leiriavustukset 2021 (kausi 1.11.2020 - 31.10.2021)

28.1.2021, § 5
F*NO Feministiset nuoret ja opiskelijat Ry:n starttiavustushakemus 
vuodelle 2021

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764
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pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 9
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan selvitys vuoden 2020 toteutumat-
tomista sitovista toiminnallisista tavoitteista

HEL 2021-000665 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan selvityksen kaupun-
ginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan vuoden 2020 toteutumatta jääneistä talousarvion sito-
vien toiminnan tavoitteista:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kolmesta sitovasta tavoitteesta yksi 
toteutui ja kaksi jäi toteutumatta.

Tavoite: Koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen kohtaamisten, te-
kemisen ja kansalaistoiminnan paikka. Tavoite ei toteutunut.

Toteuma: Mitattavaksi tavoitteeksi oli asetettu toimenpide palvelustra-
tegiasta (työnimi “Me ja muut”), jossa kuvataan palvelukokonaisuuksit-
tain, ketkä muut tuottavat oman sektorin palveluja tai toimintaa ja mikä 
on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tehtävä palvelutuottajana.

Koronapandemia hidasti palvelustrategiatyötä, koska yhteissuunnittelua 
ei voitu tehdä kumppaneiden kanssa ja toimialan johdon ja henkilöstön 
työaikaa sitoutui ennakoitua enemmän koronakriisin hoitamiseen. Etä-
osallistuminen ei myöskään soveltunut parhaimmalla mahdollisella ta-
valla työskentelyyn. Palvelustrategiatyötä jatketaan vuodelle 2021 toi-
mialan sitovana tavoitteena.

Tavoite: Helsingissä on houkuttelevaa ja helppoa lähteä liikkeelle.

Toteuma: Mitattaviksi tavoitteiksi oli asetettu kolme toimenpidettä, joista 
yksikään ei toteutunut.

Ensimmäisenä toimenpiteenä oli parantaa pienten lasten, nuorten sekä 
ikäihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen kaupunginhallituksen hyväk-
symän liikkumisohjelman mukaisesti. Toimenpiteet liittyen pienten las-
ten perhehulinoihin ja kampanjaan liikkumisesta toteutuivat.

Ikäihmisten alueellisten palvelutorien toteuttaminen ei toteutunut koro-
napandemian vuoksi. Ikäihmiset kuuluvat riskiryhmään, minkä vuoksi 
yleisiä, sisätiloissa pidettäviä tilaisuuksia ei voitu järjestää. Vaikka pal-
velutoripilotteja ei päästy toteuttamaan, ikäihmiset olivat liikkumisoh-
jelman toiminnan keskiössä rajoitukset huomioiden.
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Nuorten liikkumisesta tehdyn selvityksen pohjalta toteutettavat toimen-
piteet etenivät hitaasti nuorisotyöyksiköissä. Keväällä yksiköt keskittyi-
vät poikkeustilanteen toimenpiteisiin, mm. jalkautuvaan nuorisotyöhön 
ja koronapandemian jatkumisen vuoksi toimenpiteet eivät edenneet 
syyskaudella lainkaan.

Toisena toimenpiteenä oli yhteistyörakenteiden luominen kulttuurin ja 
vapaa-ajan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen välille. Toi-
menpide oli yhteinen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuulla oli toteuttaa digitalisaatiota 
rakentamalla helppo ja yhdenvertaisuutta lisäävä toimintamalli, jolla 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tiloja ja palveluja voidaan käyttää 
opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen.

Koronapandemia vaikutti toimintatapojen ja prosessien ohjaukseen, 
kehittämistyöhön, testausmahdollisuuksiin sekä henkilöstön ajankäyt-
töön kaikilla organisaatiotasoilla.

Tästä syystä uusi toimintamalli, sisäisistä käytännöistä sopiminen ja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa yhteisten toimintakäytän-
töjen muotoilu jäivät toteutumatta. Sen sijaan digitaalisen alustan to-
teuttaminen ja sen pilotointi etenivät tavoitteen mukaisesti.

Kolmantena toimenpiteenä oli kaikkien toimialan palvelukokonaisuuk-
sien osallistuminen Helsinki Biennaalin toteuttamiseen. Toimenpide ei 
toteutunut, koska koronapandemian vuoksi tapahtuma siirrettiin toteu-
tettavaksi vuonna 2021.

Käsittely

Asian esittelijänä toimi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi 
Laitio hallintojohtaja Kirsti Laine-Hendolinin ollessa poissa kokoukses-
ta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Mervi Smahl-Laurikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89016

mervi.smahl-laurikainen(a)hel.fi
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2020 sitovien tavoitteiden toteuma

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja joh-
tokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toimin-
nallisista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupungin-
valtuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituk-
sessa.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Mervi Smahl-Laurikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89016

mervi.smahl-laurikainen(a)hel.fi
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2020 sitovien tavoitteiden toteuma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 10
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. valtuustoaloitteesta tekonurmi-
kenttien rakentamiseksi kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön

HEL 2020-012443 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Jussi Chydeniuksen ehdotuksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 11.11.2020 Chydenius Jussi Lisää tekonurmikenttiä 
kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tekonurmialueiden ja -
kenttien rakentaminen on lähtökohtaisesti positiivinen ja kannatettava 
asia. Paremmat fasiliteetit kannustavat kaupunkilaisia liikkumaan ja ko-
keilemaan erilaisia urheilulajeja, tekonurmet ehkä ennen kaikkea pe-
laamaan jalka- ja pesäpalloa. 

Helsingin kaupunki hallinnoi tällä hetkellä yhteensä 30 tekonurmikent-
tää, jotka ovat varsin suosittuja. Suurin osa tekonurmikenttien käyttö-
vuoroista on jaettu kaupungin urheiluseuroille, jotka käyttävät kenttien 
tehokkaasti. Seuroihin kuulumattomille kuntalaisille on puolestaan va-
rattu 15:ltä kaupungin hallinnoimalta tekonurmikentältä matalankynnyk-
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sen ja vapaaseen käyttöön tarkoitettuja yleisövuoroja arkisin klo 16─18 
ja viikonloppuisin klo 10─12. Niitä on noin 2─3 päivänä viikossa, ajoi-
tettuna eri viikonpäiville. Silloin kun tekonurmikentillä ei ole muuta toi-
mintaa ne ovat myös vapaasti käytettävissä. Yleisövuorojen aikana 
kentät ovat kuitenkin olleet pääosin varsin matalalla käytöllä Töölön 
Pallokenttää lukuun ottamatta. Uusien tekonurmikenttien rakentamisen 
rinnalla tulisi pohti keinoja yleisövuorojen käytön tehostamiseksi.

Tekonurmialueiden lisäämiseen liittyy lisäksi haasteita. Ensinnäkin 
pienten tekonurmikenttien rakentamiskustannukset ovat noin 70 
000─200 000 euroa kentän koosta ja sijainnista riippuen. Tällaisten 
kenttien ylläpitämisestä syntyy käyttökustannuksia noin 1 000─2 000 
euroa/vuosi. 

Toiseksi vanhojen tekonurmimattojen siirtäminen toisilta kentiltä ei ole 
lähtökohtaisesti kannatettava ajatus. Mattojen käyttöikä on keskimäärin 
seitsemästä kymmeneen vuotta, jonka jälkeen ne tulisi kulumisesta joh-
tuen uusia, eikä siirtää vähemmän tärkeinä pidetyille alueille. Lisäksi 
mattojen siirtämisessä merkittävänä käytännön riskinä on niiden re-
peäminen ja tätä kautta muuttuminen käyttäjille vaarallisiksi.

Kolmanneksi varsinkin jalkapallon tarpeisiin viime vuosina rakennetut 
kumirouhetekonurmikentät sopivat hiekkatekonurmi- ja kivituhkakenttiä 
heikommin talviurheilun tarpeisiin. Näiden jäädyttäminen esimerkiksi 
vaatii runsaasti enemmän työtunteja.  

Pienempiä kenttiä koulujen läheisyydessä ja puistoalueilla hallinnoivat 
pääasiassa kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toi-
miala. Kaupunkistrategian kärkihankkeena toteutettavassa liikkumisoh-
jelmassa on asetettu tavoite koulupihojen liikunnallisuuden lisäämises-
tä. Koulupihojen ja pihoilla olevien välineiden ja varusteiden kunto on 
selvitetty kattavasti eri tietolähteitä hyödyntäen. Vuosina 2019─2020 
kymmenen koulupihan liikkumisolosuhteita parannettiin erillismäärära-
halla. Valmistelussa on pitkäjänteisempi suunnitelma pihojen kunnon ja 
ylläpidon parantamiseksi. Tätä edesauttaisi entistä toimivampi yhteistyö 
kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan sekä Staran välillä. 

Liikunta-alueiden ja -puistojen investointisuunnitelmassa ei ole varau-
duttu esitettyyn koulujen kenttien uusimiseen. Näiden investointimäärä-
rahojen viime vuosien niukkuuden vuoksi, liikuntapalvelukokonaisuu-
den omia tekonurmikenttiä ei ole pystytty uusimaan sillä aikataululla 
kuin olisi ollut niiden käyttökunto huomioon ottaen tarpeellista.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.2.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Jussi Chydeniuksen 
ja 17 muun valtuutetun aloitteesta tekonurmikenttien rakentamiseksi 
kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön. Aloite kokonaisuudessaan liittee-
nä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 11.11.2020 Chydenius Jussi Lisää tekonurmikenttiä 
kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 11
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Seija Muurisen ym. valtuustoaloitteesta koskien uima-
paikan perustamista Laajasaloon

HEL 2020-011660 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan avantouinti 
on kannatettavaa virkistystoimintaa. Helsingissä on 12 seurojen ylläpi-
tämää talviuintipaikkaa. Kaupunki toimii mahdollistajan roolissa ja vuok-
raa paikat talviuintiseuroille, jotka järjestävät talviuintitoimintaa jäsenil-
leen. Sopimuksista 11 on liikuntapalvelukokonaisuuden ja yksi kaupun-
kiympäristön toimialan hallinnoima. Talviuintitoimintaa on esitelty lauta-
kunnan kokouksessa 17.12.2019. 

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on määrittelemässä vuoden 2021 ai-
kana palvelustrategiatyön yhteydessä mitä palveluja tuotetaan itse, 
missä palveluissa toimitaan kumppanina ja mahdollistajana sekä minkä 
palveluiden tuottamiseen kaupunki ei osallistu. Yksi palvelu, joka tul-
laan arvioimaan liikuntapalvelukokonaisuuden palveluista, on talviuinti 
ja miten kaupunki osallistuu sen mahdollistamiseen. Lautakunta kat-
soo, että tämän arvioinnin jälkeen aloitteeseen voidaan ottaa kantaa. 

Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan, 
avannon ja avantoon johtavat portaat. Talviuintipaikan ylläpitäjä, eli 
palveluntarjoaja, vastaa talviuintipaikan turvallisuudesta. Palveluntar-
joaja voi olla esimerkiksi kunta, seurakunta, yhdistys tai yritys. Palve-
luntarjoaja vastaa talviuintipaikan rakennusten, laitteiden, kulkureittien 
ja varusteiden huollosta ja kunnossapidosta.  

Laajasalossa ei ole tällä hetkellä seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. 
Virkistyspalveluita tarjoavan Villa Furuvikin uimarannan kupeessa on 
mahdollista harrastaa talviuintia. 

Liikuntapalvelukokonisuuden näkemyksen mukaan Tullisaareen ja He-
vossalmeen esitetyissä vaihtoehdoissa on selkeitä haasteita. Talviuin-
tipaikalle tulee toteuttaa esteetön kulku hälytysajoneuvoille, mikä tar-
koittaa, että paikalle tulee järjestää talvikunnossapidettävä reitti. 

Tullisaaressa on liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämiä hiihtolatuja, 
joiden ylläpito vaikeutuu, mikäli sinne perustetaan talviuintipaikka. Lupa 
pukutilan sijoittamiseksi Tullisaaren arvokkaaseen kartanomiljöömai-
seen ympäristöön voi myös olla haasteellista saada. 
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Hevossalmessa sijaitsevat ulkoilureitit ovat suurelta osin niin kapeita, 
että niitä tulisi leventää hälytysajoneuvoja varten. Jollaksen saavutetta-
vuus eri puolilta Laajasaloa ei ole erityisen hyvä.

Esitetyistä vaihtoehdoista Laajasalon uimarannalle voisi perustaa tal-
viuintipaikan, mutta toteuttamiskelpoisin paikka talviuinnille on Kruunu-
vuorenrannassa, uuden tulevan uimarannan yhteyteen, jolloin talviuin-
nin vaatimukset voidaan ottaa huomioon jo suunnittelussa.

Laajasalon uimarannalla sijaitsevia pukutiloja ei ole suunniteltu talvi-
käyttöön, eikä pukutiloissa ole lämmitystä. Pukutiloihin ei myöskään tu-
le vettä talviaikaan. Rannalle tulisi toteuttaa talvikunnossapidettävä reit-
ti hälytysajoneuvoja varten. Uimarannan viereisellä kuntoradalla on lii-
kuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämä latu, joten talvikunnossapidettä-
vä reitti rannalle tulisi suunnitella tämä huomioiden. Talviuinnille sovel-
tuvan laiturin voisi sijoittaa uimarannan pohjoiskulmaan, jolloin matkaa 
pukutiloista laiturille tulisi noin 50–60 metriä. Varovainen kustannusar-
vio laiturille kaikkine talviuintiin liittyvine hankintoineen on noin 70 000 – 
100 000 euroa.

Kruunuvuoreen rakennettava uimaranta sijaitsee Stansvikin alueen lä-
heisyydessä, ja sen toteutus on aikataulutettu vuosille 2024–2025.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että viides kappale kuuluu seuraavasti:

Laajasalossa ei ole tällä hetkellä seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. 
Virkistyspalveluita tarjoavan Villa Furuvikin uimarannan kupeessa on 
mahdollista harrastaa talviuintia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdo-
tuksen yksimielisesti.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 21.10.2020 Muurinen Seija Uimapaikka Laajasaloon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa kaupunginhallitukselle asiasta 
seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan avantouinti 
on kannatettavaa virkistystoimintaa. Helsingissä on 12 seurojen ylläpi-
tämää talviuintipaikkaa. Kaupunki toimii mahdollistajan roolissa ja vuok-
raa paikat talviuintiseuroille, jotka järjestävät talviuintitoimintaa jäsenil-
leen. Sopimuksista 11 on liikuntapalvelukokonaisuuden ja yksi kaupun-
kiympäristön toimialan hallinnoima. Talviuintitoimintaa on esitelty lauta-
kunnan kokouksessa 17.12.2019. 

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on määrittelemässä vuoden 2021 ai-
kana palvelustrategiatyön yhteydessä mitä palveluja tuotetaan itse, 
missä palveluissa toimitaan kumppanina ja mahdollistajana sekä minkä 
palveluiden tuottamiseen kaupunki ei osallistu. Yksi palvelu, joka tul-
laan arvioimaan liikuntapalvelukokonaisuuden palveluista, on talviuinti 
ja miten kaupunki osallistuu sen mahdollistamiseen. Lautakunta kat-
soo, että tämän arvioinnin jälkeen aloitteeseen voidaan ottaa kantaa. 

Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan, 
avannon ja avantoon johtavat portaat. Talviuintipaikan ylläpitäjä, eli 
palveluntarjoaja, vastaa talviuintipaikan turvallisuudesta. Palveluntar-
joaja voi olla esimerkiksi kunta, seurakunta, yhdistys tai yritys. Palve-
luntarjoaja vastaa talviuintipaikan rakennusten, laitteiden, kulkureittien 
ja varusteiden huollosta ja kunnossapidosta.  

Laajasalossa ei ole tällä hetkellä seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. 
Virkistyspalveluita tarjoavan Villa Furuvikin uimarannan kupeessa on 
mahdollista harrastaa talviuintia kohtuhintaisesti. 

Liikuntapalvelukokonisuuden näkemyksen mukaan Tullisaareen ja He-
vossalmeen esitetyissä vaihtoehdoissa on selkeitä haasteita. Talviuin-
tipaikalle tulee toteuttaa esteetön kulku hälytysajoneuvoille, mikä tar-
koittaa, että paikalle tulee järjestää talvikunnossapidettävä reitti. 

Tullisaaressa on liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämiä hiihtolatuja, 
joiden ylläpito vaikeutuu, mikäli sinne perustetaan talviuintipaikka. Lupa 
pukutilan sijoittamiseksi Tullisaaren arvokkaaseen kartanomiljöömai-
seen ympäristöön voi myös olla haasteellista saada. 

Hevossalmessa sijaitsevat ulkoilureitit ovat suurelta osin niin kapeita, 
että niitä tulisi leventää hälytysajoneuvoja varten. Jollaksen saavutetta-
vuus eri puolilta Laajasaloa ei ole erityisen hyvä.
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Esitetyistä vaihtoehdoista Laajasalon uimarannalle voisi perustaa tal-
viuintipaikan, mutta toteuttamiskelpoisin paikka talviuinnille on Kruunu-
vuorenrannassa, uuden tulevan uimarannan yhteyteen, jolloin talviuin-
nin vaatimukset voidaan ottaa huomioon jo suunnittelussa.

Laajasalon uimarannalla sijaitsevia pukutiloja ei ole suunniteltu talvi-
käyttöön, eikä pukutiloissa ole lämmitystä. Pukutiloihin ei myöskään tu-
le vettä talviaikaan. Rannalle tulisi toteuttaa talvikunnossapidettävä reit-
ti hälytysajoneuvoja varten. Uimarannan viereisellä kuntoradalla on lii-
kuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämä latu, joten talvikunnossapidettä-
vä reitti rannalle tulisi suunnitella tämä huomioiden. Talviuinnille sovel-
tuvan laiturin voisi sijoittaa uimarannan pohjoiskulmaan, jolloin matkaa 
pukutiloista laiturille tulisi noin 50–60 metriä. Varovainen kustannusar-
vio laiturille kaikkine talviuintiin liittyvine hankintoineen on noin 70 000 – 
100 000 euroa.

Kruunuvuoreen rakennettava uimaranta sijaitsee Stansvikin alueen lä-
heisyydessä, ja sen toteutus on aikataulutettu vuosille 2024–2025.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.2.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Seija Muurisen ja 
15 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa vaaditaan uimapaikan 
perustamista Laajasaloon. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä. 

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 21.10.2020 Muurinen Seija Uimapaikka Laajasaloon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 12
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Otto Meren ym. valtuustoaloitteesta Reilun Pelin periaat-
teiden tunnettuuden lisäämiseksi helsinkiläisissä liikunta- ja urhei-
luseuroissa

HEL 2020-013021 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää aloitetta kannatettavana. 

Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet on koko urheiluyhtei-
söä sitova eettinen ohjeisto ja vastuullisuustyön perusta. Se sisältää 
viisi pääperiaatetta:

 Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
 Vastuu kasvatuksesta
 Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
 Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
 Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Reilu Peli on suomalaisen liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden 
asiakirja, johon lajijärjestöt ovat yhteisesti sitoutuneet vuodesta 2004 
alkaen. Se pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin 
kansainvälisiin sopimuksiin ja säännöstöihin, kuten YK:n kestävän kehi-
tyksen tavoitteisiin 2030. Reilu Peli peilaa vahvasti myös olympismin 
perusarvoja – kunnioitusta, ystävyyttä ja erinomaisuutta. (Liite 2.) 

Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteiden ja tavoitteiden noudattamisvel-
voite on ollut vuodesta 2016 alkaen yksi liikunnan avustusten kritee-
reistä. Helsingin kaupunki edellyttää, että avustuksen saajat noudatta-
vat kaikessa toiminnassaan hyvän hallintotavan sekä Reilun Pelin edel-
lä mainittuja periaatteita. (Liikunnan avustusten hakuohje 2021, liikun-
tajaosto 27.10.2020, § 30) Seuroja tiedotetaan vuosittain avustusten 
myöntämisen periaatteista ja avustuskohtaisista kriteereistä liikunnan 
avustusten www-sivuilla, sähköpostitse sekä avustusinfotilaisuuksissa. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käynnistettiin syksyllä 2020 liikunta-, 
kulttuuri ja nuorisopalveluiden yhteinen työ eettisten periaatteiden edis-
tämiseksi avustusta saavien yleishyödyllisten yhteisöjen toimintatavois-
sa. Kaikille avustuksen saajille tiedotettiin, että Helsingin kaupungin 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala kehittää avustustoimintaa ja haluaa 
tuoda paremmin esille eettisten periaatteiden merkityksen. Avustuksen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021 17 (24)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/6
02.02.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

saajilta kerättiin marraskuussa kyselyllä tietoa siitä, miten toiminnassa 
on huomioitu eettisistä näkökulmista toiminnan fyysinen ja psyykkinen 
turvallisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, hallinto ja talous, kestävä 
kehitys ja ilmastonmuutoksen torjuminen sekä tietosuoja. Lisäksi kysyt-
tiin, onko avustettava yhteisö määritellyt omat eettiset periaatteet toi-
minnalleen. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustustoiminnasta vastaavat kump-
panuusyksiköt kokoontuivat joulukuussa 2020 yhteiseen työpajaan, 
jonka tarkoituksena oli määrittää, mitä eettiset periaatteet tarkoittavat 
osana kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustustoimintaa sekä miten 
eettiset periaatteet huomioidaan avustustoiminnassa. Yhteisen työs-
kentelyn pohjalta tehdään päätösehdotukset lautakunnalle vuonna 
2021 avustusperiaatteiden tarkentamisesta sekä edistetään käytännön 
toimenpiteitä eettisten periaatteiden edistämiseksi viestinnän ja koulu-
tuksen avulla sekä avustushaun yhteydessä. Avustuksen myöntäjän ja 
saajan suhde perustuu jatkossakin luottamukseen ja vastuu toiminnan 
eettisyydestä on ensisijaisesti toimijoilla itsellään. Eettisten periaattei-
den toteutumista seurataan talouden ja toiminnan seurannan, rapor-
toinnin ja satunnaisseurannan keinoin. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteisten toimenpiteiden lisäksi lii-
kuntapalvelukonaisuus on käynyt Olympiakomitean edustajien kanssa 
keskustelua siitä, miten seurojen eettisten periaatteiden mukaista toi-
mintaa sekä tietoisuutta asiasta voitaisiin yhteistyössä edistää. Käytän-
nön toimenpiteenä on käyty läpi kaupungin mahdollisuutta hyödyntää 
Olympiakomitean valmistumassa olevan Vastuullisen ja turvallisen ur-
heilun verkkokoulutusta osana Reilun Pelin periaatteiden mukaisen 
toiminnan edistämistä. Vastuullisen ja turvallisen urheilun verkkokoulu-
tusta ollaan ottamassa Olympiakomitean ja lajijärjestöjen toimesta vai-
heittain käyttöön vuonna 2021 (Liite 3). Ensimmäisenä osa-alueena la-
jijärjestöt ja seurat tulevat suunnitelmien mukaan ottamaan käyttöön 
Vastuullinen valmentaja -koulutuksen. Tavoitteena on, että jokaisen 
seuran jokainen valmentaja suorittaa verkkokoulutuksen. Koulutuksella 
lisätään seurojen tietoisuutta vastuullisesta ja Reilun Pelin periaattei-
den mukaisesta toiminnasta.

Avustusehtojen ja -kriteerien tarkentamisen sekä kouluttamisen lisäksi 
myös tämän aihekokonaisuuden viestintää ja siitä seurojen kanssa 
käytävää keskustelua on tarkoitus lisätä eri foorumeilla. Liikuntapalve-
lukokonaisuus on keskustellut eettisistä periaatteista seurojen kanssa 
kahden viime vuoden aikana mm. vuosittaisissa seurafoorumeissa, 
seurojen koulutustilaisuuksissa, seuraparlamentin kokouksissa sekä 
Liikuntaseurat Helsingissä -Facebook-ryhmässä, jossa on tällä hetkellä 
mukana yli 350 jäsentä (helsinkiläisiä seuratoimijoita, järjestöjen edus-
tajia ja kaupungin yhdistysyhteistyötä tekeviä työntekijöitä).
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Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 25.11.2020 Meri Otto Reilun Pelin periaatteiden tunnet-
tuutta lisättävä helsinkiläisissä liikunta- ja urheiluseuroissa

2 Liite2_2018_reilupeli_olympiakomitea
3 Liite3_vastuullinen_koulutus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.2.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Otto Meren ja 19 
muun valtuutetun valtuustoaloitteesta Reilun Pelin periaatteiden tunnet-
tuuden lisäämiseksi helsinkiläisissä liikunta- ja urheiluseuroissa. Aloite 
on kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 25.11.2020 Meri Otto Reilun Pelin periaatteiden tunnet-
tuutta lisättävä helsinkiläisissä liikunta- ja urheiluseuroissa

2 Liite2_2018_reilupeli_olympiakomitea
3 Liite3_vastuullinen_koulutus

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 13
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Jape Lovénin ym. valtuustoaloitteesta koskien Rastilan 
leirintäalueen toimintaedellytysten turvaamista

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan päätös Rasti-
lan leirintäalueen toiminnan jatkamisesta on ensisijaisesti tehtävä elin-
keino- ja matkailupoliittisin perustein huomioiden kaupungin kehittymi-
nen ja aluerakentaminen. Leirintäpalvelut eivät ole liikuntapalvelujen 
ydintoimintaa, joten leirintätoiminnan jatkuvuutta ei voida perustella lii-
kuntapoliittisilla näkökulmilla. Rastilan leirintäalueella on kuitenkin vai-
kutusta liikuntapalvelukokonaisuuden investointitarpeisiin ja kaupun-
kiympäristön toimialan investointiohjelmaan, joten päätökset leirintä-
alueen toiminnan jatkamisesta tulee tehdä lähitulevaisuudessa. 

Helsingin hyvän matkailukaupunki-imagon yhtenä edellytyksenä ovat 
monipuoliset majoitusvaihtoehdot. Leirintä- ja lähimatkailun suosio kas-
vaa koko ajan muun muassa ilmastonmuutoksen myötä. Rastila on 
kiistatta valtakunnallisesti tärkein leirintäalue ja toimii veturina Suomen 
leirintämatkailulle.

Rastilan alueelle on kaavailtu rakentamista ja leirintätoiminnalle on 
haettu uutta sijoituspaikkaa. Liikuntapalvelukokonaisuuden edustajat 
ovat osallistuneet moniin kokouksiin, joissa asiaa on käsitelty, mutta 
uudesta leirintäalueen sijainnista ei ole tehty päätöstä. 

Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan uuden sijoituspai-
kan haussa on huomioitava Rastilan poikkeuksellisen hyvä ja ainutlaa-
tuinen sijainti. Rastilan saavutettavuus metroradan varrella, sataman 
läheisyydessä, meren ja palveluiden äärellä on alueen suurin valtti. 
Vastaavaa kohdetta ei löydy muista Euroopan pääkaupungeista.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön mukaan liikuntapal-
velukokonaisuus vastaa Rastilan leirintäalueen ylläpidosta. Liikuntapal-
velukokonaisuuden toive on, että alueen tulevaisuus ratkaistaan pysy-
västi lähitulevaisuudessa, jotta alueen ylläpitämiseen vaadittavat inves-
toinnit voidaan aikatauluttaa.

Leirintäalueen kiinteistöt ovat tällä hetkellä kohtalaisessa kunnossa, 
mutta esimerkiksi kaikki majoituskäytössä olevat hirsimökit kaipaavat 
vähintään pikaista peruskunnostusta vuonna 2019 teetetyn kuntoarvion 
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perusteella. Kaupunkiympäristön toimialan oman arvion mukaan mök-
keihin ei kuitenkaan kannata tehdä suurta peruskorjausta, vaan ne 
kannattaa uusia kokonaisuudessaan. Kustannusarvio uusille mökeille 
on noin 700 000 euroa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 21.10.2020 Lovén Jape Valtuustoaloite matkailun ja 
työllisyyden puolesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginkanslia on pyytänyt 26.2.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Jape Lovénin ja 
22:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa vaaditaan Rastila 
Campingin jatkuvuuden turvaamista ja sen toiminnan aktiivista kehittä-
mistä. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 21.10.2020 Lovén Jape Valtuustoaloite matkailun ja 
työllisyyden puolesta

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja 13 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Nasima Razmyar
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Laura Varjokari Tuomas Finne

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 08.02.2021.


