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Hallituksen kokous

Aika 08.09.2011 kello 17.00

Paikka Kirkon korttelin (824) kerhohuone

Läsnä Matti Eronen (pj)
Liisa Eerikäinen

       Tintti Karppinen
Marjatta Kurejoki
Kaija Rantanen ( siht)
Antti Salaterä
Ulla Valkeila

 

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00 ja totesi sen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin seuraavin täsmennyksin,

Henkilöasiat kohtaan:
Ulla Valkeila päivittää seuran kotisivut hallituksen antamien tietojen mukaan.
Antti Salaterä jatkaa varapuheenjohtajana.
Kai Ovaskainen ja Matti Eronen ovat mukana Koskelan sairaala-alueen 
tulevaisuutta suunnittelevassa asukastyöryhmässä.
Ajankohtaiset asiat kohtaan:
Oulunkylä on yksi esikaupunkialueiden renessanssiprojektin alueista. Käpylä 
kuuluu kantakaupunkiin. Käpylän aseman seutua tarkastellaan kuitenkin 
osana tämän kehityssuunnitelman vaikutusaluetta.  

3. Ilmoitusasiat Marjatta Kurejoki ja Tintti Karppinen olivat läsnä Sirkka-Liisa Virtasen 
siunaustilaisuudessa 16.7.2011 Jämsässä  Muistotilaisuudessa oli läsnä myös 
Pekka Haltia.

Käpylän kirjaston avajaiset 16.9.2011 kello 12.00-16.00. Samalla vietetään 
kirjaston 85.vuotisjuhlaa. Käpylä-seurasta on edustus paikalla.

Seurat ja yhteisöt saavat käyttää kirjaston tilaa viikonloppuisin ja iltaisin. 
Käyttäjät saavat oman avaimen. Kirjastoyhdistys ottaa vastuuvakuutuksen, 
joka kattaa mahdolliset vahingot, omavastuu on 500 euroa. Kirjastoyhdistys 
jatkaa teemailtoja. Tintti tiedottaa edelleen kirjasto-illoista.

Taivaskalliolla pidettiin elomarkkinat. Tapahtuma oli onnistunut hyvin ja 
väkeä oli paljon paikalla Tintti oli myymässä seuran painattamia postikortteja,
Käpylän kotikaupunkipolku-esitettä ja vanhoja Käpylä-lehtiä. Korteista tuli 
palautetta: Puu-Käpylästä kesäkuvia puuttuu. Toisaalta oltiin tyytyväisiä, että 
korteissa on muutakin Käpylää. 
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4. Ratikka-ajelu Daniel ja Tintti ovat sopineet vuosittaisen ratikka-ajelun ajankohdaksi 
lauantain 12.11.2011. Käpylästä lähtee kolme vuoroa: kello 10.00, kello 11.00
ja kello 12.00 Viimeinen vuoro Kauppatorilta takaisin lähtee kello 13.00.
Trolley-bussi-ajatus on haudattu. Nyt on taasen uusi mahdollisuus saada 
ykkösen-ratikka kulkemaan Oulunkylään asti. 

5. Kaavoitus- ja suunnitteluasiat

Koskelan sairaala-alue: Terveysvirasto ja kiinteistöviraston tilakeskus, Arto 
Hiltunen ja Kristiina Pyykkönen pohtivat, mihin käyttöön tilat sopivat.
Kaupunginsuunnitteluviraston suunnitelma valmis ensi vuoden puolella. 
Historialliset arvot on otettava huomioon.

Oulunkylän kehittämissuunnittelun yhteydessä Käpylän aseman lähistölle 
kaavaillaan mahdollista lisärakentamista, todennäköisimmin työpaikkoja.eli 
pääasiassa toimistorakennuksia. Rakentamisen vaikutuksista, sen eduista ja 
haitoista tehdään analyysi.
Seuran on osallistuttava suunnitteluprosessiin ja vaikutusarviointiin.:

Ykkösen ratikka Oulunkylään asti, josa terveyskeskuskin on siellä.

Ei  taloja Taivaskalliolle. 

Postitalosta tulossa suunnitelma kaupunkisuunnitteluvirastolta. 

6. Talousasiat Marjatta Kurejoki esitti seuran taloustilanteen ja ilmaisi huolestumisensa, 
mistä saada lisää rahaa. Jäsenhankintakampanja olisi varmaan syytä 
käynnistää.

7. Syksyn toiminnan painopisteet

Joulukalenteri
Kaavoitus- ja liikennekysymykset
Palvelukehitys
Jäsenhankintakampanja

8. Muut asiat Kotiseutuposti: Kunniamaininta Käpylä-Seuralle

Sihteeri: Asta Korpi hoitaa sihteerin tehtävät mahdollisuuksiensa mukaan.

Puusto-asiat: Länsi-Käpylän kaavoitukseen liittyvässä kasvillisuuden 
inventoinnissa ei ole kesän aikana tapahtunut mitään, ei liioin Taivaskallion 
omakotialueen puuston selvityshankkeessa.

Seuran tietokone ja tulostin pitäisi saada takaisin seuran käyttöön. Pekka 
Haltia hoitanee asian.

Helka järjestää puheenjohtajapalaverin 13.9.2011 Kaapeliravintolassa. Liisa 
Eerikäinen osallistuu siihen, Matin ollessa estynyt.
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9. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 13.10.2011 kello 18.00 Kirkon korttelin (824) 
kerhohuoneella.

Marraskuun kokous 3.11.2011
Joulukuun kokous  8.12.2011  Tintillä?

10. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin kello 18.40.

Matti Eronen                                         Kaija Rantanen
 puheenjohtaja                                        sihteeri


