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§ 177
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kevätkauden kokousajat vuon-
na 2020

HEL 2017-012574 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kokoontuu kevätkaudella 2020 seu-
raavasti:

ti 14.1. klo 16.15 (julkinen kokous)
ti 28.1. klo 16.15
ti 11.2. klo 16.15
ti 25.2. klo 16.15
ti 10.3. klo 16.15
ti 24.3. klo 16.15
ti 7.4. klo 16.15
ti 21.4. klo 16.15
ti 5.5. klo 16.15
ti 19.5. klo 16.15
ti 2.6. klo 16.15
ti 16.6. klo 16.15

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 14.1.2020 on julkinen ko-
kous joka on avoin yleisölle ja se pidetään keskustakirjasto Oodin Mai-
jansalissa, Töölönlahdenkatu 4. Muulloin kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunta kokoontuu Kisahallissa lautakunnan kokoushuoneessa Paavo 
Nurmen kuja 1 C, 5. kerros.

Lautakunnan syyskauden 2020 ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 
18.8. klo 16.15.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöy-
täkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietover-
kossa osoitteessa www.hel.fi, jollei salassapitoa koskevista säännök-
sistä muuta johdu.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mu-
kaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjoh-
tajan kutsusta ja 3 momentin mukaan toimielimen puheenjohtaja voi 
asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa ko-
kouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivä-
nä.

Kuntalain (410/2015) 140 §:n 1 momentin mukaan valtuuston, kunnan-
hallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvinä oikaisuvaatimusoh-
jeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtä-
vänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännök-
sistä muuta johdu.

Kuntalain (410/2015) 101 §:n mukaan muun toimielimen kuin valtuus-
ton kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää eikä kokouk-
sessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidet-
täväksi. Yleisöllä on oltava mahdollisuus seurata toimielimen julkista 
kokousta myös siltä osin kuin kokoukseen osallistutaan sähköisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.03.2019 § 51

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.11.2018 § 212


