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Hallituksen kokous

Aika 01.11.2011 kello 19.25

Paikka Kirkon korttelin (824) kerhohuone

Läsnä Matti Eronen (pj)
Jouni Aavaluoma
Liisa Eerikäinen

       Tintti Karppinen
Marjatta Kurejoki
Kai Ovaskainen
Kaija Rantanen ( siht)

 

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.25 ja totesi sen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

.  
3. Ilmoitusasiat Valtakunnallinen satupäivä oli 18.10.2011.

Tintti kertoi, että Käpylässä vietettiin sitä seuraavissa paikoissa:
kirjastossa, Heseva-kodissa sekä päiväkoti Käpylinnassa kerrottiin ja luettiin 
satuja ja kaikki kuulijat olivat olleet erittäin tyytyväisiä tilaisuuteen.,
Karppisten  pihalle  isäntä  rakensi  vielä  kotimaisen  krokotiilin,  koska  Tintti
luki  Käpylinnan lapsille  satutunnin lopuksi  Jukka Parkkisen samannimisen
tarinan. Krokotiilista vietiin lapsille seuraavana päivänä valokuva ja terveh-
dysviesti ja sitä saa vapaasti kaikki käydä pihalla ihailemassa! 

Tämänpäiväisessä kaupunginsuunnitteluviraston kokouksessa ovat esillä 
Käpylän suojateiden huomiovalot.   

4. Ratikka-ajelu Vuosittainen ratikka-ajelu on lauantaina 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.
Tintti on tehnyt ajelusta hienon ilmoituksen, jota toivoo hallituksen jäsenten 
levittävän eri puolille Käpylää. Harmiksemme tieto ajelusta ei ehtinyt 
lokakuun Käpylä-lehteen. Tintti viihdyttää matkustajia kahdella 
ensimmäisellä lähdöllä ja viimeisellä lähdöllä soittelevat Matti ja Pauli.
Päätettiin antaa S-ryhmän 30 euron lahjakortti rahastajana toimivalle   Daniel 
Federleylle ja kuskina ajavalle Kalle Henrikssonille kiitokseksi ajeluista. 
Kaija hankkii lahjakortit. Tintti hoitaa matkaliput.

5. Kaavoitus- ja suunnitteluasiat
Koskelan sairaala-alue: Matti oli tutustumassa Koskelan sairaalan tiloihin 
ylilääkärin opastuksella, mukana myös Kati Peltola ja Ilkka Valkama.. 
Sairaalan henkilökunnan mielestä tilat ovat epäkäytännölliset ja yhteiset 
sosiaalitilat puuttuvat.  Rahaa ei kuulemma löydy tilojen uudistamiseen. 
Kaksi vanhusten palvelutaloa on tulossa olemassa oleviin tiloihin.. Työryhmä 
jatkaa tarveselvitystä. Päätettiin seurata tilannetta.
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Käpylän posti. Matti on käynyt haastattelemassa Käpylän postin esimiestä.
Postitalo on kuulemma myyty ja vuokrasopimukset irtisanottu. Etsitään uusia
tiloja postille Käpylästä, jos ei löydy niin sitten posti siirtyy Oulunkylään. 
Mietittiin Käpylässä olevia vapaita liiketiloja ja todettiin, että ainakin 
Pohjolankatu 2:ssa olisi sopivat tilat Kansanasuntojen toimiston muutettua 
pois ja miten sitten Koskelan sairaala-alueella, löytyisikö sieltä tiloja? Jouni 
Aavaluoma on tehnyt vastustavan kannanoton Käpylän Postin 
lakkauttamiseen, Matti täydentää sitä ja toimittaa eteenpäin, ainakin Itellalle 
ja kaupunkisuunnitteluvirastolle. Kannanotto tulee myös seuraavaan Käpylä-
lehteen.

6. Lehden asiat Seuraavan Käpylä-lehden dead line on 4.11.2011 ja sinne tulee ainakin 
kannanotto Käpylän postin lopettamiseen ja joulukalenterin aikataulu. 

7. Muut asiat Joulukalenteri
Tintti kertoi, että joulukalenteri on viittä vaille valmis. Käpylä-Seura avaa 
joulukalenterin to 1.12.2011 kello 18.30 Käpylän kirjastossa.
Tarjolla glögiä ja pipareita.

Tintti kyselee Käpylän kirjaston tiloja kokouksiemme käyttöön.

Tintti muistutti, että edelleen Mäkelänkadulla ja Koskelantiellä ajetaan päin 
punaisia valoja, joten jotain pitäisi tehdä tämän estämiseksi; esim. hankkia 
valvontakamerat!.

Matti oli saanut avustuspyynnön koskien liikenneturvallisuutta käsittelevää 
ala-asteen oppilaiden työkirjahanketta. Matti lähettää pyynnön hallituksen 
jäsenille sähköpostitse ja hänelle vastataan välittömästi.

Tintti ihmetteli, missä ovat Messukeskuksen parkkitalon ylätasanteelle 
luvatut puut, joiden piti estää näkyvyyttä Pasilan pysäköintialueelle kun nyt 
vain näkyy myrkynvihreä seinä. Sinne luvattiin myös mm. nuorille 
skeittirata. Liisa muistutti, että alunperin luvattiin myös jalankulkusilta 
kävelytieltä parkkitalon kattotasanteelle.

9. Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään 8.12.2011 kello 18.00 Tintillä.

10. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin kello 20.45

Matti Eronen                                         Kaija Rantanen
 puheenjohtaja                                        sihteeri


