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Hallituksen kokous

Aika 08.12.2011 kello 18.00

Paikka Tintti Karppisen luona, Väinölänkatu 8 B

Läsnä Matti Eronen (pj)
Jouni Aavaluoma
Liisa Eerikäinen

       Tintti Karppinen
Marjatta Kurejoki
Kaija Rantanen ( siht)
Antti Salaterä

 

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.12 ja totesi sen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

.  
3. Ilmoitusasiat

Myllypuro-Seura on lähettänyt meille kutsun ”avoimien ovien tilaisuuteen” 
Asukastalo Mylläriin, jossa vietetään seuran 45-vuotistapahtumaa työn 
merkeissä. Ovet ovat avoinna maanantaina 12.12.2011 kello 17.00 – 19.00 
välillä. 

4. Kaavoitus- ja suunnitteluasiat

Koskelan sairaala-alue: Matti kertoi Kossu-työryhmän kokoontuneen ja 
tehneen ehdotuksia sairaala-alueen käytöstä. Kossu-työryhmään kuuluu Matti
Erosen lisäksi, Kati Peltola, Ilkka Valkama, Topi Koivisto, Mirja Arajärvi, 
Helmi Elovaara, Aino Halonen, Pia Hazmuka, Kaino Nummila ja Kai 
Ovaskainen. Alice Karlsson on lähettänyt meille hallituksen jäsenille 
sähköpostiviestin näistä työryhmän ehdotuksista  ja sama teksti tulee myös 
seuraavaan Käpylä-lehteen. Varsinainen kaavoitustyö alkaa ensi vuoden 
puolella. Seurataan tilannetta.

Käpylän posti. Posti on saanut jatkoaikaa helmikuun loppuun asti. Uutta 
paikkaa ei ole vielä löytynyt. Valitettavasti ehdottamamme Pohjolankatu 2:n 
tilat olivat ehditty vuokrata jo toisaalle. Ehdotamme, josko Koskelan sairaala-
alueelta löytyisi paikka postille. Matti on lähettänyt vastustavan kannanoton 
Käpylän Postin lakkauttamiseen kaikille asianosaisille.

Suojelukaava etenee Olympiakylän ja Kisakylän osalta.
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5.Vuosikokousasiat

 Vuosikokous on keskiviikkona 29.2.2012 kello 18.00 seurakunnan 
kerhohuoneella, Kalervonkatu 8
Houkuttimena jäsenille: Käpylän postin kohtalo.

Hallituksen jäsenet:
Matti Eronen ei halua jatkaa puheenjohtajana, jäsenenä hän on kyllä 
käytettävissä,
Antti Salaterä ei jatka, muutettuaan pois Käpylästä,
Marjatta Kurejoki lupasi jatkaa ainakin ensi vuoden.
Puheenjohtajaa kukin kyselee tahollaan sekä halukkaita jäseniä hallitukseen.

Vuoden käpyläläisiksi ehdotettiin Pohjolankadun lippakioskin poikia. 
Ehdotus on hyvä. Kysellään Alicelta poikien henkilötietoja.

7. Muut asiat Joulukalenteri
Tintti kertoi, että Käpylä-Seuran joulukalenterin avaustilaisuus sujui hienosti.
Läsnä oli noin parikymmentä henkeä ja tarinoita riitti melkein kello 20.00 
asti. Joulukalenterin kaikki illat ovat varattu erilaisille tilaisuuksille vaikka 
alkuun näytti, että iltoja jää vapaaksi. Uusia kalenterinavaajia on tullut 
mukaan.

Tintti on katsastanut Käpylän kirjaston tilat kokouksiemme käyttöön ja 
todennut, että ne ovat liian rauhattomat, joten jatkamme vanhoissa 
paikoissamme.

Ulla Valkeila on luvannut hoitaa Käpylä-Seuran kotisivujen päivityksiä, 
mutta ei ole saanut vieläkään tarvittavia tietoja Helkalta, joten päivitykset 
ovat edelleen tekemättä. Odotellaan tietoja.

Tintti ehdotti, että Käpylä-Seura tilaa Käpylä-lehden niille hallituksen 
jäsenille, jotka ovat muuttaneet pois Käpylästä.

Antti Salaterä on saanut Eero Penttiseltä viestin koskien seuran 
jäsenhankintaa. Ehdotuksena on, että järjestetään rusettiluistelut, jossa olisi 
tilaisuus värvätä uusia jäseniä. Tämä idea toteutettaisiin liikuntaviraston ja 
Käpän kanssa. Antti hoitaa anomuksen Helsingin liikuntavirastolle. 
Tilaisuuden on tarkoitus olla ilmainen.

Tintti kertoi, että Daniel Federley ehdotti postikorttien vaihtoa. Hänellä on 
kauniita joulukortteja Pohjolankadulta raitiovaunuineen, joita me voidaan 
vapaasti painattaa ja hän saisi meidän painattamia Käpylä-kortteja.
Suostumme ilomielin ehdotukseen.

Kaija kertoi, että Helsingin seurakuntien nimet tulevat vielä käsittelyn alle ja 
avunpyyntö meidän seuralle tuli seurakunnan työntekijöiden taholta. 
Oulunkylän seurakunnan nimi haluttaisiin muuttaa Taivaskallion 
seurakunnaksi. Tätä mieltä ovat käpyläläisten lisäksi maunulalaiset ja 
koskelalaiset. Asiasta laitetaan adressi kiertämään. Kaija lupasi hoitaa asiaa 
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eteenpäin.

Marjatta kertoi, että tänään on kaupunginhallitus hyväksynyt Vallilan ja 
Kumpulan puutarhojen välisen bussikadun. Paikalliset asukkaat vastustavat 
tätä voimakkaasti. Päätimme tukea heitä.

Marjatta muistutti, että seuran tulostin on edelleen Sirkkiksen sukulaisten 
hallussa. Se on saatava takaisin. Pyydetään Pekka Haltiaa hoitamaan asia.

9. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 12.1.2012 kello 18.00 Kirkon korttelin 
kerhohuoneella.

10. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin kello 19.20

Matti Eronen                                         Kaija Rantanen
 puheenjohtaja                                        sihteeri


