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Paikka Tintti ja Risu Karppisen koti

Läsnä Matti Eronen puheenjohtaja
Jouni Aavaluoma
Liisa Eerikäinen
Tintti Karppinen
Kai Ovaskainen
Antti Porkka
Kaija Rantanen
Asta Korppi kokouksen sihteeri

1 Avaus Aluksi vietettiin hiljainen hetki Käpylä-Seuran sihteeri ja tiedottaja 
Sirkka-Liisa Virtasen muistoksi. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Asialista Hyväksyttiin.

3 Henkilöasiat Asta Korppi toimii kokoussihteerinä, jos ajankohdat vain suinkin 
sopivat. Ulla Valkeila ottaa vastatakseen Käpylä-Seuran tiedottamisen. 
Antti Salaterä jatkaa varapuheenjohtajana huolimatta siitä, että hän on 
muuttanut pois Käpylästä. 

4 Ajankohtaisia asioita

* Terveyslautakunta on tehnyt tiukasta vastustamisesta huolimatta 
päätöksen Koskelan terveysaseman lopettamisesta. Asiakkaita palvelee 
jatkossa Oulunkylän terveysasema, ehkä noin vuoden kuluttua. 
Kumpulan kylätilassa on 13.6. Vihreiden tilaisuus, jossa on esillä myös 
terveysasemakysymys.

* Yleisötilaisuus Koskelan sairaala-alueen tulevaisuudesta 2.5. poiki 
suunnittelutyöryhmän, jossa Kai Ovaskainen on Käpylä-Seuran 
edustajana. Ryhmän ensimmäinen palaveri oli 16.5., paikalla oli 8 
henkilöä. Kokouksessa mietittiin työtapoja, aikatauluja, talojen kuntoa ja
käyttöastetta, virkamiestyöryhmää jne. Erityisesti virkamiespuolen 
toiminta on syytä selvittää. Aiheesta tullaan kirjoittamaan sekä Käpylä-
lehteen että Oulunkylälehteen (Alice Karlsson ja Kati Peltola). 
Facebookiin on tulossa avoin Koskela-sivu kommenteille. Asian 
tiimoilta on perustettu kolmen jäsenen työryhmä. Isomman ryhmän 
seuraava kokous on 23.8. 

* Oulunkylästä ollaan suunnittelemassa renessanssikaupunginosaa. 
Hankkeeseen liittyy muun muassa raide-jokerilinja. Metsälä-Seuran
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kokous 5.7. saattaisi valaista tilannetta. Matti Eronen on yhteydessä 
yhteyshenkilöön. 

* Todettiin, että Koskelan keskuspesula ollaan lopettamassa. 

* Antti Salaterä ja Tintti Karppinen ovat olleet mukana Vuoritalon 
asuntokäyttösuunnittelupalavereissa. Vuoritaloon on suunnitteilla neljä 
asuntoa. Naapureita huolestuttaa mahdollinen vesien virtaaminen tontilta
heidän kellareihinsa. Muuten ympäristö suhtautuu hankkeeseen 
myönteisesti, jotta epämääräinen talon käyttö ja ilkivalta loppuisivat. 
Tarkoitus on, että jokin rakennusfirma vuokraisi tontin kaupungilta. 
Talon muoto tulee säilymään, siihen asennetaan tyyliin sopivat ikkunat. 
Tontille tulee neljä autopaikkaa ja roskikset. Tilannetta seurataan.

* Annettiin tiedoksi, että Sirkka-Liisa Virtasen muistotilaisuus on 16.7. 
Jämsässä. Pekka Haltia edustaa tilaisuudessa Käpylä-Seuraa. 

* Käpylän koulun remontin pääurakoitsija on Lemminkäinen. Remontin 
piti valmistua jo keväällä, mutta todennäköisesti työ saadaan loppuun 
vasta puolen vuoden, vuoden kuluttua.

5 Talousasiat Käpylä-lehden juhlan tarjoilut maksoivat 500 euroa ja esiintyjä 200 
euroa. 

6 Muut asiat

6.1. Kirjaston avajaiset Käpylän kirjaston avajaiset ovat 1.9., koko päivän ajan.

6.2 Seuraava kokous Seuraava hallituksen kokous pidetään torstaina 8.9 klo 18 Kirkon 
korttelin kerhohuoneessa.

7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Matti Eronen Asta Korppi
puheenjohtaja kokouksen sihteeri



 


