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Hallituksen kokous

Aika 13.10.2011 kello 18.00-19.15

Paikka Kirkon korttelin (824) kerhohuone

Läsnä Matti Eronen (pj)
Liisa Eerikäinen

       Tintti Karppinen
Marjatta Kurejoki
Jouni Aavaluoma (siht)

 

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja totesi sen lailliseksi muttei 
päätösvaltaiseksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutamin korjauksin. 

Puheenjohtaja toimittaa korjatun pöytäkirjan hallitukselle.
 

3. Ilmoitusasiat
Liisa Eerikäinen oli osallistunut Kaupunginosien asukasyhdistysten 
puheenjohtajien palaveriin. Kokouksen teemana oli lähidemokratia. Todettiin,
että Helkan internetsivuja kannattaa seurata: www.helka.net .

 
Käpylän kirjaston avajaiset olivat 16.9.2011 kello 12.00-16.00. Käpylä-
Seuraa avajaisissa edusti Matti Eronen.

Museovirasto on julistanut harkinnanvaraiset avustukset hakuun. Todettiin 
ettei seuralla ole avustuskriteerit täyttäviä hankkeita tällä hetkellä. 

Keskusteltiin Käpylä-Seuran arkistojen hajaantumisesta useisiin eri 
paikkoihin. Pohdittiin mahdollisuutta saada arkistot yhteen tilaan. Tämän 
pitäisi olla paloturvallinen ja arkistotilaksi muutenkin sopiva. 

4. Kaavoitus- ja suunnitteluasiat

Koskelan sairaala-alue: Terveysaseman esimies on sopinut asukastyöryhmän 
kanssa tapaamisen, jossa hän kertoo terveysaseman nykyisestä toiminnasta. 
Kiinteistöviraston tarveselvitys alueelta on meneillään. Tällä hetkellä tarve on
kahdelle vanhusten palvelutalolle olemassa oleviin tiloihin. 
Kaupunginsuunnitteluvirasto tekee alueen suunnitelman ensi vuoden 
puolella. 

7. Uuden sihteerin valinta

Kaija Rantanen on antanut suostumuksensa sihteerin tehtäviin. Käpylä-Seura 
kutsuu hänet sihteeriksi.

http://www.helka.net/
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8. Palvelut Käpylässä

Helsingin sanomat uutisoi 4.10. Käpylän posti lakkauttamisesta osana Itellan 
toimipisteiden karsintaa. Käpylä-Seura kirjelmöi Itellaa ja 
Kaupunkisuunnitteluvirastoa: posti on alueella tarpeellinen, etäisyydet 
muiden kaupunginosien posteihin ovat pitkät ja hankalien julkisten 
kulkuyhteyksien takana; alueen väestössä on paljon ikä-ihmisiä sekä 
autottomia kansalaisia. Palvelujen karsinta kuihduttaa Käpylän seutua.

8. Muut asiat
Joulukalenteri:
Järjestetään tapahtumasarjana, muttei välttämättä jokapäiväisenä joulukuussa.
Käpylä-Seura aloittaa katenterin 1.12. kirjastossa pidettävällä tapahtumalla.

Itsenäisyyspäivän  juhla Taivaskalliolla: 
Seura kustantaa juhlafanfaarin soittajan tilaisuuteen. Matti Eronen hoitaa 
asiaa.

Puusto-asiat: 
Länsi-Käpylän pientaloalueen ympäristöhistoriallinen selvitystyö on alkanut. 
Selvitystyön tekee Mona Schalinin toimisto.  Kanta-Helsingin 
omakotiyhdistyksen puustoryhmä on pitänyt neuvottelun 19.9. Taivaskallio-
projektin toteuttajia ovat maisema-arkkitehdit Mona Schalin ja Meri 
Mannerla.

Tietokone:
Seuran tietokone palautettu seuran käyttöön.

Liikenneasioita:
Keskusteltiin tarpeesta saada Mäkelänkadulle ja Koskelantielle 
valvontakameroita punaisia päin ajavien autolijoiden sakottamiseksi ja näin 
liikenne turvallisuuden lisäämiseksi.
Kaupunkissuunniteluvirasto kerää asukkailta kokemuksia Käpylän 
suojateiden huomiovaloista: 
http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Uutiset/kapyla_huomiovalot

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 1.11.2011 kello 19.015 Kirkon korttelin (824) 
kerhohuoneella. 
Joulukuun kokous  8.12.2011 klo 18.00 Tintti Karppisen kotona.

Matti Eronen                                         Jouni Aavaluoma
 puheenjohtaja                                        sihteeri

http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Uutiset/kapyla_huomiovalot

