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ASUNTOREFORMIYHDISTYS RY.   HALLITUS   
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 
 
Asuntoreformiyhdistyksen toiminta yleisesti 
 
Vuosi 2017 oli Asuntoreformiyhdistyksen 108. toimintavuosi. 
 
Asuntoreformiyhdistys jatkoi toimintaansa perinteisellä tavalla järjestämällä seminaareja 
sekä asuntomessumatkan. Matkalla vierailtiin messuilla ja tutustuttiin järjestävän kaupungin 
asuntopolitiikkaan ja kaupunkikehittämiseen. 
  
Seminaareissa keskusteltiin asuntopoliittisesti ajankohtaisimmista aiheista. Kevään 
kuntavaalit nostivat asuntopoliittisia teemoja esiin erityisesti kaupunkipolitiikan vahvan 
nousun myötä. Sekä helmikuun kuntavaalipaneeli että marraskuun kaupunkistrategiakat-
saus keskittyivät kuntapolitiikkaan. Valtakunnallisen hallituspolitiikan pääasialliset asuntopo-
liittiset uudistukset ovat joko tehty tai viety valmisteluun hallituskauden ohitettua puolivälin 
keväällä. Puolivälikatsauksen esitti yhdistykselle asuntoministerin tehtävää hoitava ministeri 
Kimmo Tiilikainen. 
 
ARY:n eri tilaisuuksiin osallistui jäsenistön lisäksi kutsuttuna asuntoalan asiantuntijoita ja 
päättäjiä. Tilaisuuksien yhteydessä virinneet vilkkaat keskustelut olivat erittäin mielenkiintoi-
sia, avoimesti erilaisia ajatuksia herättäviä ja monipuoliseen mielipiteitten vaihtoon kannus-
tavia. 
 
Yhdistyksellä oli jäseniä vuoden lopussa 233. 
 
 
Tapahtumat 
 
Seminaarit/keskustelutilaisuudet  
 

28.2. järjestettiin Bottan Juhlasalissa kuntavaalipaneeli Millaista asuntopolitiikkaa kas-
vukunnissa? Seminaariin osallistui 50 henkilöä. 
 
18.4. kuultiin vuosikokouksen yhteydessä maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tii-
likaisen Hallituksen asuntopolitiikan puolivälikatsaus. Tilaisuuteen osallistui 45 henki-
löä. 
 
2.8. järjestettiin matka Mikkelin asuntomessuille. Matkan seminaari pidettiin Kaupun-
gintalon valtuustosalissa, jossa Mikkelin kaupunki esitteli kaupunkikehittämistä, maan-
käyttöä ja asuntotuotannon tilannetta. Lisäksi kuultiin Suomen Asuntomessujen esitys 
Kirkonvarkauden messualueesta ja messujen teemoista. Kirkonvarkauden messuvie-
railun jälkeen päivän ohjelman päätti kaupungin vastaanotto. Asuntomessumatkaan 
osallistui 37 yhdistyksen jäsentä, minkä lisäksi seminaarissa oli mukana n. 60 muuta 
osallistujaa (Suomen opiskelija-asunnot ry:stä, Yhdyskuntasuunnittelun seurasta ja 
Helsingin kaupungilta). 
 
28.11. järjestettiin Bottan Juhlasalissa uusia kaupunkistrategioita esittelevä seminaari 
Kaupunkistrategiat esittelyssä - Asumisen linjaukset uusissa kaupunkistrategioissa. 
Seminaariin osallistui 51 henkilöä. 
 

Seminaarien puhujat ovat olleet korkeatasoisia asiantuntijoita. 
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Valistus- ja julkaisutoiminta 
 
ARY:n nettisivusto ary.fi on yhdistyksen ensisijainen tiedotuskanava jäsenille ja avoin 
kaikille, mm. yhdistyksen järjestämien seminaarien esityksistä kiinnostuneille. Yhdistyksen 
seminaarit tuotetaan yleisesti asunto- ja kaupunkipoliittisesti kiinnostavista, ajankohtaisista 
ja sosiaalisesti kestävää kaupunkia edistävistä aiheista. 
 
 
Yhteistoiminta 
 
Kotimainen 
 

ARYn yhteistyökumppaneina ovat olleet SFHP Suomi-Finland Housing and Planning 
ry, Suomen Asuntoliitto ry ja Osuuskunta Suomen Asuntomessut, jonka jäsen ARY on 
ja jonka hallituksessa ja neuvottelukunnassa on ARYn edustajat. Yhteistyötä on jat-
kettu myös muiden asumis- ja rakennusalan yritysten ja -järjestöjen kanssa. 

 
Kansainvälinen 
 

ARY kanavoi kansainvälistä toimintaansa SFHP Suomi-Finland Housing and Plannin-
gin ry:n kautta.  
 
Pohjoismaisia yhteyksiä ARY piti yllä jäsenistönsä yhteyksien kautta, mm. NBO-jär-
jestön kanssa. Lisäksi Housing Europe´n toiminnassa oltiin mukana. 
 

Hallinto 
 
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin tiistaina 18.4.2017.   
 
Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä (4) kertaa. 
 
Hallitus 2017 
  
Hallituksen varsinaiset jäsenet 

toimitusjohtaja Esa Kankainen 
johtaja Jarmo Lindén 
hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo 
johtaja Aija Tasa 
toimitusjohtaja Jani Nieminen 
elinkeinopoliittinen asiantuntija Sauli Hievanen 
toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen 
toimitusjohtaja Ari Pauna 
teknisen toimen johtaja Olli Isotalo 
apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki (pj.) 
toimitusjohtaja Saku Sipola 
toimitusjohtaja Matti Tarhio 
 

Hallituksen varajäsenet 
 
 asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä 
 asumisasioiden päällikkö Tomi Henriksson 
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Hallituksen I varapuheenjohtajana toimi hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo ja II varapu-
heenjohtajana toimitusjohtaja Esa Kankainen. 
 
Tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä 
 
Varsinaisena tilintarkastajana toimi HTM Martti Haapakoski. Varatilintarkastajana toimi 
Lotta Kauppinen. 
 
Kirjanpito- ja toimistopalvelut on hoitanut Rva K.A. Koskisen Tilitoimisto. Sihteerinä on 
toiminut asumisen asiantuntija Laura Hassi. 
 
 
Talous 
 
Toiminnan rahoitus nojautui pääosin valtion toiminta-avustukseen ja jäsenmaksuihin sekä 
VVO:n, SATO:n, Asuntosäätiön, Kunta-asunnot Oy:n ja ATT:n toimintatukeen.  
 
 
Näkymät vuodelle 2018 
 
Toiminta jatkuu vuodelle 2018 laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. 
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