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 Hallituksen kokous

Aika  to 29.8.2013 klo 18.00

Paikka Kalervonkatu 8:n kerhohuone

Läsnä Kalevi (Kille) Vuorento (pj)
Jouni Aavaluoma
Bert Bjarland
Liisa Eerikäinen
Matti Eronen
Tintti Karppinen
Marjatta Kurejoki
Kaija Rantanen (siht.)
Kirmo Wartiovaara 19.30 asti

sekä taloudenhoitaja Kirsi Kinnunen 

Liikennesuunnittelija Jaakko Heinonen ei päässyt tulemaan paikalle, joten Matti Eronen kertoi 
meille lyhyesti Käpylän liikennesuunnitelmista. Liitteenä Jaakko Heinosen lähettämä tiedote.

        1.  Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15

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 7 ilmestyy 18.9., aineistopäivä on 6.9, alakerran kirjoitusvuorossa on Kalevi Vuorento. 
Keskusteltiin vilkkaasti Käpylä-Lehden jakelusta. Puheenjohtaja kyselee, voisiko painosta 
lisätä, jotta kirjastoon, palvelutaloihin ja vanhainkoteihin saataisiin enemmän lehtiä.

6.  Toimintajaostot

Kaavoitus ja liikenne
Mäkelänkatu 95 asemakaavan muutoskeskustelu on Hykkylässä 3.9. kello 17.30-19.00. 
Talo puretaan ja rakennetaan asuintalo tilalle.

Koskelan sairaala-alueen visiointi-ilta päiväkoti Koskelassa 5.9. kello 18.00-20.00.

Käärmetalon suojelukaava on käsittelyssä.



Postitalo muutetaan asuinkerrostaloksi, suunnitelma olemassa, rahoitus  puuttuu.

Länsi-Käpylän rakennushistoriallinen selvitys puuttuu. (Marianne Yläjääski tietää).

Osmonkulma etenee samoin kuin muutkin kaavat.

Käpylä-Seura ehdottaa Koskelan alueelle terveyskeskusta ja lapsiperheille isompia 
asuntoja.

Tiedotus ja viestintä
Tursontiellä oleva puomi on aina kiinni. Asukkaiden toivomus on, että se olisi suljettuna 
vain ruuhka-aikoina. Ehdotettiin sähkölukkoa ja avain niille, jotka sitä tarvitsevat.

Jouni Aavaluoma lupasi kommentoida Jaakko Heinosen lähettämää tiedotetta , joka koski 
Käpylän ja etenkin Koskelantien liikenneturvallisuutta.

Liikennevalot eivät toimineet Koskelantien ja Mäkelänkadun risteyksessä koulujen  
alkaessa eikä poliisia ollut ohjaamassa liikennettä. Seuralta lähetetään paheksunta tästä 
menettelystä.

Helkan yleisseminaari  on 19.9.2013. Seuran hallitus, Matti Eronen, Jouni Aavaluoma ja 
Kirmo Wartiovaara suunnittelevat Helkan esittämiin kysymyksiin vastaukset  ja Tintti 
Karppinen lupasi oikolukea ja tarvittaessa tiivistää ne.

Ulkoilmafilmiesityksen toteutusta selvittää Liisa Eerikäinen.

Helsingin Sanomissa 25.8.2013 kerrottiin, että kaupunginjohtaja Pajunen vähentäisi 
joukkoliikenteelle ja pyöräilylle varattuja määrärahoja. Kirmo Wartiovaara kirjoittaa 
Käpylä-Seuran nimissä kommentin kaupungin johdolle, ettei näitä määrärahoja saa 
vähentää.

 Ympäristöryhmä
Tintti Karppinen kehotti kaikkia hankkimaan pihdit ja keräämään niillä roskia.

Ilmattarentien urheilukenttä on jälleen kasvanut umpeen.

Talous-ja Jäsenhankinta
Tintti Karppinen oli Elomarkkinoilla myymässä postikortteja ja opasvihkosia. Tuotto oli 16 
euroa.
Todettiin, että  jäsenkortti on hyvä keksintö.

Koulutus, julkiset palvelut ja harrastukset
Tintti Karppinen kertoi, että hänellä on nyt Käpylä-Seuran korttiavain kirjastoon, sen 
kiinnioloaikanakin.
Ainakin joulukalenterin yhteydessä tätä avainta tullaan tarvitsemaan.

7. Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat
Kille Vuorento on perustanut Käpylä-Seuralle  Facebook-ryhmän.   Jäseniä  on nyt n. 50.

Postin toimimattomuudesta on tullut palautetta. Kunnon postia toivotaan Käpylään.

Ykkösen ratikka-ajelupäivä  on la 16.11.2013, samat aikataulut ja ohjelma kuin ennenkin.



Ilmattarenkujan kyläjuhla on la 31.8.2013 kello 15.00 alkaen, omat ruoat ja juomat.

Annalan  syystori to 5.9.2013.

Helkan puheenjohtajapalaveri on to 12.9.2013. Valtuutamme Kalevi Vuorennon menemään
sinne.

Käpylän yhteiskoulun 75-vuotisjuhla Karjalatalolla su 1.9.2013

Postikorttien ja kotikaupunkipolku-esitteiden myynti Mustapekassa suunnitteilla.

        8. Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous to  26.9.2013   kello 18.00, Kirkon korttelin kerhohuone ,
      to  31.10.2013 kello 18.00, Kalervonkatu 8,
      to  28.11.2013 kello 18.00, Kalervonkatu 8

        9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.40

Kalevi  Vuorento Kaija  Rantanen
Puheenjohtaja Sihteeri


