
              

          

KATAJANOKAN KIEKU 
HELMIKUU 2015 

_____________________________________________________________________________ 

 
 
____________________________________________________________________ 
Katajanokkaseura ry                     www.skatta.fi     Skatuddssällskapet rf 
 

 Katajanokkaseuran vuosikokous 2015 

 
Katajanokkaseuran vuosikokous pidetään tiistaina 24.2.2015 klo 18:00 Katajanokan ala-
asteen juhlasalissa.  
 
Kokouksen jälkeen yleiskaava-arkkitehti Marja Piimies esittelee Helsingin 
yleiskaavaluonnosta 2050.  
 
Katajanokkaseura tarjoaa kahvit. Tervetuloa! 
 
Esityslista 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä 
ääntenlaskijat.  

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

3. Vahvistetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

4. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.  

5. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään 
tilien hyväksymisestä.  

6. Hyväksytään toimintasuunnitelma.  

7. Hyväksytään talousarvio.  

8. Määrätään jäsenmaksun suuruus.  

9. Päätetään seuran kokousten koollekutsumistavasta.  

10. Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.  

11. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle.  

12. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa.  

13. Muut asiat 

 
Vuosikokousasiakirjat ovat osoitteessa www.skatta.fi > www.skatta.fi > Katajanokkaseura  
 
Vuonna 1945 perustetun Katajanokkaseuran tarkoituksena on edistää kaikinpuolista viihtyvyyttä 
Katajanokalla alueen omaleimaisuutta ja erityispiirteitä kunnioittaen. Asukkaiden etujärjestönä 
pyrimme vaikuttamaan ehdotuksin ja kannanotoin Katajanokan alueen suunnitteluun ja 
rakentamiseen. Seuran järjestämät tilaisuudet: asukasillat, Katajanokan ympärijuoksu, 
elokuvanäytökset ym. ovat kaikille asukkaille avoimia.  
 
Seuran säännöt, yhteystiedot ja kannanotot ovat osoitteessa www.skatta.fi >Katajanokkaseura 
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 Katajanokkaseuran 70-vuotisjuhlavuosi 2015 

 

 

Katajanokkaseura juhlistaa merkkivuottaan tarjoamalla asukkaille useita yleisötapahtumia 
vuoden aikana. 

 

Ensimmäinen tilaisuutemme on tutustuminen Päivi ja Sakari Sohlbergin kotimuseoon 
Kauppiaankatu 11 A 7. Käyntejä järjestetään kolme: 

maanantaina 2.3. klo 15: 30 

keskiviikkona 4.3. klo 17:30 ja  

perjantaina 6.3. klo 17:30 

 

Mukaan mahtuu kerrallaan 12 - 15 henkeä. 

 

Kaikkiin ryhmiin ilmoittautuminen Pirkko Hämäläiselle maanantaina 2.3. klo 10 – 17 

Puhelin 09- 636753 

 

Tervetuloa osallistumaan juhlavuoteen! 
 
 

 Kinokka 

 
KINO K-13 sunnuntaina 22.02. klo 15.00: TO THE WONDER 

Romanttinen draama miehestä, joka avioliittonsa rakoillessa kohtaa naisen kotikaupungissaan. 
Marina (Kurylenko) ja Neil (Affleck), tapaavat Ranskassa ja muuttavat Oklahomaan aloittaakseen 
yhteisen elämän. Pian ongelmia alkaa ilmaantua.  
Marina tapaa hänen itsensä tavoin maahan muuttaneen papin (Bardem), joka kamppailee 
kutsumuksensa kanssa. Samaan aikaan Neil tutustuu uudelleen vanhaan lapsuuden 
sydänystäväänsä Janeen (McAdams). 

Elokuvalippu: 5 euroa + jäsenkortti 1 euro 
Paikka: Kino K-13 (Kanavakatu 12) 
 

Elokuvan jälkeen nautitaan yhdessäolosta ja virkistävästä tarjoilusta. 

 

Tervetuloa! 
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