ASUNTOREFORMIYHDISTYS RY.

HALLITUS

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
Asuntoreformiyhdistyksen toiminta yleisesti
Vuosi 2018 oli Asuntoreformiyhdistyksen 109. toimintavuosi.
Asuntoreformiyhdistys jatkoi toimintaansa perinteisellä tavalla järjestämällä
seminaareja sekä asuntomessumatkan. Matkalla vierailtiin Porin asuntomessuilla
ja tutustuttiin Porin kaupungin asuntopolitiikkaan ja kaupunkikehittämiseen.
Seminaareissa keskusteltiin asuntopoliittisesti ajankohtaisimmista aiheista. Sekä
maaliskuun että toukokuun seminaarit keskittyivät asuntorakentamiseen.
Syyskuussa Yhdyskuntasuunnittelun seuran kanssa järjestetyssä seminaarissa
tutustuttiin tulevaisuuden kaupunginosiin. Marraskuun seminaarissa taas
pureuduttiin maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen.
ARY:n eri tilaisuuksiin osallistui jäsenistön lisäksi kutsuttuna asuntoalan
asiantuntijoita ja päättäjiä. Tilaisuuksien yhteydessä virinneet vilkkaat keskustelut
olivat erittäin mielenkiintoisia, avoimesti erilaisia ajatuksia herättäviä ja
monipuoliseen mielipiteiden vaihtoon kannustavia.
Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 240 jäsentä.
Tapahtumat
Seminaarit/keskustelutilaisuudet
6.3.2018 järjestettiin Bottan juhlasalissa seminaari asuinrakentamisen
ilmastoystävällisistä ratkaisuista. Seminaaria oli kuulemassa noin 50 henkilöä.
8.5.2018 kuultiin vuosikokouksen yhteydessä asuntotuotannon näköaloista.
Seminaariin osallistui noin 50 henkilöä.
2.8.2018 järjestettiin matka Porin asuntomessuille. Matkan seminaari pidettiin
Satakunnan ammattikorkeakoulussa, jossa Porin kaupunki esitteli
kaupunkikehittämistä, maankäyttöä ja asuntotuotannon tilannetta. Lisäksi kuultiin
esitys Karjarannan messualueesta ja messujen teemoista. Karjarannan
messuvierailun jälkeen päivän ohjelman päätti Porin teatterissa järjestetty
kaupungin vastaanotto. Asuntomessumatkaan osallistui 40 yhdistyksen jäsentä,
minkä lisäksi seminaarissa oli mukana n. 20 muuta osallistujaa (Suomen
opiskelija-asunnot ry:stä ja Helsingin kaupungilta).
25.9.2018 järjestettiin kaupunkiympäristön toimialan näyttely- ja infotila Laiturilla
tulevaisuuden kaupunginosia esittelevä seminaari yhdessä
Yhdyskuntasuunnittelun seuran kanssa. Seminaariin osallistui noin 80 henkilöä.
27.11.2018 järjestettiin Bottan juhlasalissa maankäyttö- ja rakennuslain
kokonaisuudistusta käsittelevä seminaari, jota oli kuulemassa noin 40 henkilöä.
Seminaarien puhujat ovat olleet korkeatasoisia asiantuntijoita.

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 jatkettu myös muiden asumis- ja rakennusalan yritysten
ja -järjestöjen kanssa, mm. Yhdyskuntasuunnittelun seuran kanssa.
Kansainvälinen
ARY kanavoi kansainvälistä toimintaansa SFHP Suomi-Finland Housing and
Planning ry:n kautta. ARY:n ja SFHP:n hallitukset kävivät 4.9.2018 yhteisellä
tutustumismatkalla Tallinnaan, jossa Ulemisten alueen lisäksi tutustuttiin
Tallinnan kaupunkisuunnitteluvirastoon.
Pohjoismaisia yhteyksiä ARY piti yllä jäsenistönsä yhteyksien kautta, mm. NBOjärjestön kanssa. Lisäksi Housing Europen toiminnassa oltiin mukana.
Hallinto
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin tiistaina 8.5.2018.
Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi (6) kertaa.
Hallitus 2018
Hallituksen varsinaiset jäsenet
asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä
johtava neuvonantaja Sauli Hievanen
teknisen toimen johtaja Olli Isotalo
toimitusjohtaja Esa Kankainen
johtaja Jarmo Lindén
toimitusjohtaja Jani Nieminen
toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen
toimitusjohtaja Ari Pauna
apulaispormestari Anni Sinnemäki
toimitusjohtaja Saku Sipola
toimitusjohtaja Matti Tarhio
johtaja Aija Tasa
Hallituksen varajäsenet
asumisasioiden päällikkö Tomi Henriksson

asuntoneuvos Tommi Laanti
Hallituksen puheenjohtajana toimi apulaispormestari Anni Sinnemäki, 1.
varapuheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Esa Kankainen ja 2.
varapuheenjohtajana johtaja Aija Tasa.
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 vuosikokoukseen saakka toiminut asumisen asiantuntija Laura
Hassi ja vuosikokouksesta lähtien kaupunginsihteeri Anna Villeneuve.
Talous
Toiminnan rahoitus nojautui pääosin jäsenmaksuihin.
Näkymät vuodelle 2019
Toiminta jatkuu vuodelle 2019 laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti.

