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Hallituksen kokous 

 

Aika to 27.10.2016 klo 18.00 

Paikka Seurakunnan kerhohuone, Metsolantie 14 

Läsnä Kille Kalevi Vuorento (pj.) 

 Jouni Aavaluoma   

                         Timo  Karlsson 

 Esko-Jaakko Lehti  18.30 alkaen 

                Kaija Rantanen (siht.) sekä   

 Nökö Kirsi Kinnunen  

                          

1.  Kokouksen avaus  

             Puheenjohtaja Kille Vuorento avasi kokouksen kello 18.06 

 

2.  Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

              Kokous todettiin lailliseksi, muttei päätösvaltaiseksi. 

 

3.  Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

              Esityslista hyväksyttiin siirtämällä kohta 5. Tiedotus ja viestintä käsiteltäväksi Eija Tuomela-  

              Lehden ollessa paikalla.        

               

4.  Edellisen kokouksen pöytäkirja Edellisen kokouksen pöytäkirja on muutaman muutoksen   

              jälkeen hyväksytty. 

 

5.  Toimintajaostot 

         Kaavoitus ja liikenne 

    -         Pohjoisbaana ja meluntorjunta 

              Käpylä-Seura on saanut sähköpostia, jossa kerrotaan  Keijontien asukkaiden kärsivän  

              junien aiheuttamasta raidemelusta: " Rakentamista varten melulta suojannutta  

              Louhenpuiston metsää on kaadettu laajalta alueelta paikoin n. 30-40 m leveydeltä ja myös  

              melulta suojanneita kallioita räjäytellään parhaillaan öisin maan tasalle pyörätien kohdalta .    

              Tämän seurauksena junien aiheuttama raidemelu on alueella  lisääntynyt huomattavasti .  

              Olisi hyvä, jos Käpylä-Seura ottaisi kantaa asiaan ja vaatisi kattavan meluaidan saamista  

              radan ja Pohjoisbaanan väliin asutuksen kohdalle. "     

              Kille Vuorento selvittää, onko siihen tulossa meluaitaa, jos ei ole, niin vaadimme sellaisen  

              rakentamista.  Samalla Kille kysyy, miksi metsää on kaadettu paljon laajemmalta  

              alueelta kuin mitä baana vaatisi. 

   -          Keskusteltiin yleiskaavasta, josta Helsingin kaupunginvaltuusto päätti edellisenä päivänä. 

       

       Talous- ja jäsenhankinta   

       -     Kille Vuorento on saanut  lennokin painatuksesta tarjouksen, 1500 kpl  150 eurolla.     

             Hyväksymme tarjouksen.    

      -      Pormestarin asukasillassa Kirsi Kinnunen kaupitteli mm. seuran postikortteja,  joita muutamia      

             kymmeniä ostettiinkin.  

 



6.  Tiedotus ja viestintä 

          Käpylä-Lehden asiat  

        Nro 9 ilmestyy 9.11., aineistopäivä 28.10., alakerran kirjoitusvuorossa Pekka Haltia. 

        Nro 10 ilmestyy 10.12., aineistopäivä  28.11., alakerran kirjoitusvuorossa Tintti Karppinen. 

        Numero 9 ilmestyy 12-sivuisena. 

   Nettisivusto 

        Bert Bjarland viestitti, että HELKAn kaupunginosasivustot ovat olleet alhaalla jo  

        muutaman päivän, koska Helka tekee niihin tärkeää tietoturvapäivitystä. Nettisivuston  

        kautta on tullut yksi uusi jäsen.  

   Facebook  

        Tällä hetkellä on seuran Facebook -sivulla 227 jäsentä.   

   Käpylä-Seurasta juttu Oulunkyläiseen.  Kille Vuorento ja Tintti Karppinen ovat yhdessä   

        Oulunkylä-Seuran pyynnöstä tehneet esittelyn Käpylä-Seurasta  julkaistavaksi heidän      

        lehdessään. Seuramme esittely on mielestämme erinomainen. Tintti Karppinen lähetti  

        heille myös jutun joulukalenterista, jota he pitivät aivan fantastisena ideana.  

 

        7. Tapahtumat ja yhteistyö   

            7.1 Helkan jäsenkysely 

                    "Mitkä ovat yhdistyksenne haasteet, entä parhaat ideat? Mitä toivot Helkalta? Missä       

                     asioissa Helkan tulisi petrata palvelujaan? Kehitetään Helkaa yhdessä vastaamaan yhä  

                     paremmin jäsenistön tarpeisiin vauhdilla muuttuvassa toimintaympäristössä!", näihin ja  

                     moniin muihin kysymyksiin mietimme yhdessä vastauksia.  

             7.2. Yhdistykset kaupunginosiensa vetovoimaistajina 25.10.2016, Bert Bjarland osallistui  

                     tapahtumaan ja lähetti aiheesta sähköpostia hallituksen jäsenille. Pohdimme aihetta     

                     myöhemmin. 

             7.3. Joulukalenteri. Joulukalenteri julkaistaan seuraavassa Käpylä-Lehdessä. 

 

8.  Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat  

            8.1  Mobergin kirjoituspöytä on varastoitu Pekka Haltian toimesta.  

            8.2  Ratikka-ajelu la 19.11.2016 , lähdöt Käpylästä kello 10.00, 11.00 ja 12.00. Kille Vuorento  

                    kysyy ravintola Puistosta, onnistuuko siellä glögi- ja piparitarjoilu viimevuotiseen tapaan.  

 

9.  Seuraava kokoukset  

             to 24.11.2016   klo 18.00 kerhohuone, Metsolantie 14    

       to 15.12.2016   klo 18.00 Tintillä, (naisten sauna kello 17.00) 

 

10.  Kokouksen päättäminen 

             Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.55 

 

 

 

Kalevi Vuorento   Kaija Rantanen 

Puheenjohtaja   Sihteeri 


