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Aika 8.3.2011 kello 19.15

Paikka Kirkon korttelin (kortteli 824) kerhohuone 

Läsnä Jouni Aavaluoma Tintti Karppinen
Liisa Eerikäinen Kaija Rantanen
Matti Eronen puheenjohtaja Sirkka Liisa Virtanen sihteeri

1) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.15 ja totesi sen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

2) Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edelliseen kokouspöytäkirjaan tehtiin korjauksia (Helsingin Energialta 
kotikaupunkipolkuun tullut lahjoitus sekä nimikirjaimien auki kirjoitus), 
jonka jälkeen se hyväksyttiin. 

3) Saapuneet kirjeet ja sähköiset viestit 
- Helkan CADDIES-tapahtumaan 6.4. voi ilmoittautua ja osallistua, jos 
haluaa – sähköposti on jaettu hallitukselle 23.2.2011. 
- muut: kotisivulle tullutta pysäköintiviestiä käsiteltiin ja siitä lähetetään 
vastaus.

4) Ilmoitusasiat Kirjastoremontin harjakaiset ovat tulossa kesällä. Kirjaston avauduttua 
käpyläläisillä seuroilla on mahdollisuus käyttää tiloja kokoontumisiinsa myös
kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella.

Keskisen alueen puheenjohtajakokoontuminen on sunnuntaina 13.3.           
Kallion kaupunginosayhdistyksen tiloissa
Peruskoulun remontti on keskeytynyt ja sen valmistuminen siirtynyt.

Jäsenpostitukseen laitetaan joillekin jäsenille ’itse tehty’ maksukuitti 
juoksevien viitenumeroiden avulla, koska viitepankkisiirtoja ei ole enää 
saatavilla. Nämä täytyy sihteereiden ja taloudenhoitajan tehdä 
postitusvaiheessa. 

5) Hallituksen järjestäytyminen

Varapuheenjohtajana jatkaa Antti Salaterä, jäsensihteerinä Kaija Rantanen, 
arkistonhoitajana Timo Karlsson sekä sihteerinä Sirkka- Liisa Virtanen.



Käpylä-Seura Ry PÖYTÄKIRJA 2 2/3
Hallitus 8.3.2011

6) Vuoden  2011 toiminnan hahmottelua:

kaavoitus- ja palveluverkkoasiat, visiotyö, maisema- ja ympäristö,
toimintaan vaikuttavia ajankohtaisia tekijöitä

Terveyskeskustilannetta on seurattava kiinteästi. Selvitystyö Oulunkylän 
terveysaseman psykiatrian klinikan tilojen siirtomahdollisuudesta ja siirron 
kustannusvaikutuksista on meneillään terveysvirastossa, mutta ei ole tietoa 
milloin terveyslautakunta käsittelee sitä. 

. 
Visiotyö, ykkösen raitiotielinja, liikenneryhmä, vihertiimi ja muut työryhmät 
jatkavat. Toimintasuunnitelman mukaan muodostetaan tarvittaessa työryhmiä.
Työryhmiin voivat osallistua muutkin seuran jäsenet hallituksen jäsenten 
lisäksi.

Vihertiimissä ovat Liisa Eerikäinen ja Antti Salaterä.
Kantakaupungin omakotiyhdistys on käynnistänyt maisemainventoinnin. 
Inventoinnissa selvitetään konsulttityönä. alueen maisemasuunnittelun 
historiaa ja keskeisiä maiseman ja  kasvillisuuden piirteitä. mm. 
maisemallisesti merkittävät puut ja puukujanteet. Helsingin kansanasunnot 
Oy  teettää ja on jo osin teettänyt omalla alueellaan vastaavansisältöisen 
maisemainventoinnin ja –analyysin. 
Inventoinnit tehdään yhteistyössä kaupungin kanssa. Kaupunki kilpailuttaa 
Länsi-Käpylän viherselvityksen. Koealueeksi suunnitellaan Taivaskalliota. 
Eräänä huolenaiheena on alueen vanhojen piha-alueiden monimuotoisuuden 
säilyminen. tarvitaan komposteja ja lahottajaeliöitä, jotta esim. 
ylihygieenisistä ympäristöistä aiheutuva allergisuus saataisiin vähenemään.

Kaavoitukseen liittyvää, tulevaa Länsi-Käpylän rakennustapaohjeistoa on 
seurattava tarkkaan. 
Ympäröivien kaupunginosien  mm. Keski-Pasilan ja 
Kalasataman/Arabianrannan suunnittelun ja rakentamisen eteneminen 
vaikuttavat. Käpylän kehitykseen .

Alueen kulttuurimaisemalle ominaiset Mäkelänkadulla ja Koskelantiellä 
sijaitsevat puukujanteet eivät ole suojeltuja. Puukujanteet kuuluvat 
ainutlaatuiseen käpyläläiseen kulttuurimaisemaan. Seura on saanut ja saa 
jatkuvasti palautetta Mäkelänkadun puiden väleissä sijaitsevista, puita 
heikentävistä, maisemaa pilaavista ja liikenneturvallisuutta alentavista 
sähköisistä valotauluista. Puheenjohtaja tekee kirjelmän näiden 
maisemallisesti arvokkaiden puustoelementtiemme alkutilaan palauttamisen 
ja säilyttämisen puolesta.

7) Lehden asiat Lehden syntymäpäivät kuluvana vuonna - tarvitaan ideointia artikkeleista ja 
mahdollisista oheistapahtumista. Lehteen nivoutuu helposti pientalojen 
energia-asiat ja säästönäkökulma korjausrakentamisessa. 

8) Muut asiat Maunulalaiset ovat mallintamassa Helsingin Energian kanssa kotitalouksien 
energiansäästöjä. Sovelletaan malleja kun ne ovat käytettävissä. 

Kotikaupunkipolun/Käpykylä - Infolehtinen on menossa painoon tällä 
viikolla .ja jakeluun ensi viikolla.
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Nordealta on saatu lisärahoitusta 300 euroa. Amerilta on myös pyydetty 
tukea, mutta tuloksetta.

Keskusteltiin julkaisun Käpykylä-nimestä, joka mielestämme ei selkeästi 
kerro, että kyseessä on Käpylän ja Oulunkylän palveluista kertova esite. 
Uusiin painoksiin toivottiin uutta nimeä.

Postikortit: painetaan aluksi neljää aihetta kuten budjetoitu. On selvitettävä 
ovatko kortit alv:llistä vai ei (hanke on yleishyödyllinen, kaupunginosamme 
tunnettavuutta lisäävä kotiseutuhanke).

Päätettiin jättää värillinen Käpylogo pois hallituksen rutiiniasiakirjoista (väri 
on kallista ja logo vie enemmän muistitilaa). 

9) Talousasiat Käpylä-Seuran Nordea-tilin 123930-56080 käyttöoikeus poistetaan entiseltä 
puheenjohtajalta Eero Penttiseltä ja toiseksi käyttäjäksi lisätään puheenjohtaja
Matti Eronen (191243  -153Y ) taloudenhoitaja Marjatta Kurejoen lisäksi.

10) Seuraava kokous

Seuraava kokous on visiotyöryhmän kokous torstaina 10.3.2011 kello 17 
(30?) Kirkon korttelin 824 kerhohuoneella. Terveyskeskuksen väestöpohjaa ja
-ennustetta sekä alueen muuta populaatiokehitystä selvittämään pyritään 
saamaan Pekka Vuori Helsingin tietokeskuksesta (pj hoitaa). 

Hallituksen seuraavaksi kokousajaksi sovittiin torstai 31.3.kello 18.00 Kirkon
korttelin kerhohuoneella. 

11) Kokouksen päätös

Kokous päätettiin kello 20.30. 

Matti Eronen Sirkka Liisa Virtanen
puheenjohtaja sihteeri


