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 Hallituksen kokous

Aika  to 31.01.2013 klo 18.00

Paikka  Kalervonkatu 8

Läsnä Kalevi Vuorento (pj)
Jouni Aavaluoma
Bert Bjarland
Liisa Eerikäinen
Matti Eronen
Pekka Haltia
Tintti Karppinen
Timo Karlsson
Marjatta Kurejoki
Kaija Rantanen (siht.)
Kirsi Kinnunen (tuleva taloudenhoitaja)

Ennen varsinaista kokousta Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston  arkkitehti Marjaana Yläjääski  kertoi 
meille Käpylää koskevista kaavoitussuunnitelmista.  Hän toimii tämän vuoden alusta alkaen tämän alueen 
vastaavana suunnittelijana.. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston  nettisivuilla  on 
Suunnitelmat/ suunnitelmat-kartalla -palvelut, josta  löytyy ajankohtaista tietoa  kaavoitus- ja 
liikenneasioista. Lisää kohdassa 6 kaavoitusasiat

        1.  Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.15  ja esitteli meille seuran tulevan taloudenhoitajan 
Kirsi Kinnusen.

2.  Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.  Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4.  Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5.  Käpylä-Lehden asiat 

Nro 2 ilmestyy 6.3 alakerran kirjoitusvuorossa  Kai Ovaskainen, Dead Line 23.2. 
Kai Ovaskainen on ilmoittanut, että hän joutuu jättäytymään pois hallituksen toiminnasta 
työkiireidensä vuoksi ja halusi kirjoitusvuoronkin siirtyvän häneltä pois. Marjatta  lupasi 
hoitaa seuraavan kirjoitusvuoron.
  



6.  Toimintajaostot 

6.1.Nettiryhmä: Bert on lisännyt käpyläläisiä julkkiksia  (n. 100kpl) nettisivuillemme. Pohdittiin, kuka
on julkkis ja laitetaanko osoitetiedot vai vain alue, jolla  henkilö asuu. Todettiin, että henkilö on 
julkkis, jos hänestä löytyy tietoa Wikipediasta tai  vastaavasta,  osoitetietona riittäisi asuinalue.
Vanhat jutut siirretään arkisto-valikon alle, ei poisteta kokonaan.
Bert ehdotti, että kotiseutupolku-infoa pitäisi päivittää esim. uusilla kuvilla. Asiaa harkitaan. 
Lisäkohteet ja muutokset tietoihin ovat tervetulleita, mutta olemassa oleva versio on sama kuin 
paperisena julkaisuna ja kertoo tekohetken tilanteesta. Sitä ei pidä ilman tekijöiden lupaa muuttaa. 
Työryhmä voisi kokoontua suunnittelemaan uutta versiota. Uudet ruotsinkieliset nettisivut ovat 
tulossa, kunhan Bert ehtii. Rasmus Ilvessalo perui osallistumisensa nettisivujen päivitykseen. 

6.2.Kaavoitus:  Ajankohtaiset  hankkeet:

Käpylän posti.; Vanha rakennus puretaan ja tilalle suunnitellaan nelikerroksista asuinrakennusta, 
jossa olisi liiketilaa kadun ja aukion suuntaan ja parkkitilaa kellarikerroksessa.

Mäkelänkatu 95: Entinen huonokuntoinen pankkirakennus puretaan ja tilalle tulee
 asuinrakennus, jonka suunnittelussa huomioidaan ympäristön omaleimaisuus j a 
Mäkelänkadun  melun ja ilmanlaadun aiheuttamat haasteet sekä olemassa olevien 
asuinkerrostalojen suojelu

  Suojelu:            Käpylässä on paljon suojelukohteita  esim:
Käärmetalo, Olympiakylä ja Kisakylä, tänä vuonna tehdään korjaustapaohjeet 
Länsi-Käpylä,  suojelukaava luonnosvaiheessa
Osmonkulma, etenee jatkossa rinnan Länsi-Käpylän kaavan kanssa
Koskelan sairaala ja pesulat, suunnitelmat alkuvaiheessa.
Koskelan varikko, suunnitelma kehitysvaiheessa
Vuoritalo, talo puretaan ja alue kaavoitetaan puistoalueeksi

6.3.Liikenne:  Liikenneinsinööri  Jaakko Heinonen  Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta ei  
itse päässyt paikalle vaan lähetti Matille tiedon Käpylän  liikennekuulumisista:   Ensi kesänä 
toteutetaan Mäkelänkadun ja Koskelantien liittymän kaistajärjestelyt . (Liite)

6.4.Talous- ja jäsenhankinta. Kille on viimeistellyt seuran jäsenkortin tälle vuodelle. Se hyväksyttiin,
 joten Kille tekee niitä lisää.

Mitä jaostoja tulevalle kaudelle? Päätimme säilyttää ainakin nämä nykyiset toimintajaostot.

7.  Seuran vuosikokous 28.02.

7.1. vuosikokouksen asiakirjojen hyväksyminen viimeistään 10.2 2013:
vuosikokouskutsu + esityslista jäsenille tekee Kille, monistaa Timo, jakelu Kaija
toimintakertomuksen  tekee Kaija
toimintasuunnitelman  tekee Kille
talousarvion ja tilit hoitaa Marjatta

               7.2.  hallituksen jäsenet ja muut toimijat 2013

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Jouni Aavaluoma, Matti Eronen, Pekka Haltia, Tintti 
Karppinen ja Kirmo Wartiovaara.  Kai Ovaskainen jättäytyy toistaiseksi hallituksen  tehtävistä.



Toista kautta  jatkavat: Bert Bjarland,  Liisa Eerikäinen, Timo Karlsson ja Kaija Rantanen. Koska 
Kai Ovaskainen on ilmoittanut lopettavansa, hänen tilalleen valitaan vuodeksi uusi jäsen. 
 Toiminnantarkastajana Ulla Valkeilaa  (kysyy Tintti)  ja hänen varalleen Kimmo Tevaluotoa 
(kysyy Kille) ehdotetaan jatkamaan

Muita (ei vuosikokouksessa valittavia) toimihenkilöitä ovat taloudenhoitaja Kirsi Kinnunen
ja lehden päätoimittaja Eija Tuomela.

              7.3. käytännön järjestelyt
avain  Kaija
tarjoilu   ja stipendi Marjatta
kunniakirja  ( vuoden  Käpyläläinen) Kille
vuosikokouksen puheenjohtaja Martti Humppila. OK.

8.  Ajankohtaisia tapahtumia  

8.1. Helsingin uusi yleiskaava
- ma 4.2. aiheesta "Liikenne, logistiikka ja saavutettavuus" (klo 18 - 20)
  kaupunkisuunnitteluviraston näyttely- ja seminaaritila Laiturissa, Kampin tori os. Narinkka 2
  Marjatta ja Kaija lupasivat mennä paikalle.

      
             8.2. Oulunkylän seurakunnan kirkkoherran vaali

vaalipaneeli ja kyselytunti to 31.1. klo 18 Oulunkylän kirkossa Teinintie 10.
Ennakkoäänestys kirkkoherranvirastossa 4.-8.2.2013 klo 9-18. 

Maunulan kirkossa ti 5.2.2013 klo 16-20
K-kauppa Mustapekassa ke 6.2. klo 16-20
Ogelin liikekeskuksessa to 7.2. klo 16-20.

Vaali Oulunkylän kirkossa 10.2.2013 jumalanpalveluksen jälkeen jatkuen klo 20:een saakka.
Vaali jatkuu Käpylän kirkossa 11.2.2013 klo 12-20, jonka jälkeen on ääntenlasku.

8.3. Kumpulan hulevesiallas  (liite) Kokous  8.2., jonne Kille lupasi mennä

8.4. Koskelan hankkeen kokous, ma 4.2. klo 16.00, Rakennusviraston neuvotteluhuone. 
 Kille lupasi mennä.

9. Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat

 Vuoritalomitali (OK)
 Koskelantien asukastila , Koskelantie 9, noin 3000 ; :220 neliötä =13.50 euroa/neliö 

Helmikuun loppupuolella kokous, jonne Kille lupasi mennä. (Liite) 

     10. Seuraavat kokoukset  28.02. klo 18.00 vuosikokous + järjestäytymiskokous, Kalervonkatu 8 
   04.04. klo 19.00, Kalervonkatu 8

      11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen  kello 20.10

Kalevi  Vuorento Kaija  Rantanen
Puheenjohtaja Sihteeri


