
KONALA-SEURA RY KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
Jäsenkirje nro 2 Lokakuu 2013

Konala-Seura ry:n syyskokous

Konala-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 20. marraskuuta
2013 kello 18.00 Vähäntuvan leikkipuiston tiloissa, Vähäntuvantie 4a.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat ja keskustellaan ajankohtaisista asioista, kuten 
Helsingin yleiskaavan visiosta ja Konalan maankäytön tulevaisuudesta.

Lämpimästi tervetuloa!

KONALA-SEURA ry

Heikki Leppänen, 
Puheenjohtaja

SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa.

2 Hyväksytään esityslista

3 Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2014 toimintasuunnitelmaksi ja päätetään sen 
hyväksymisestä.

5 Määrätään vuoden 2014 varsinaisten jäsenten jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun 
suuruus.

6 Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista.

7 Hyväksytään vuoden 2014 talousarvio

8 Valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

9 Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle. Sääntöjen mukaan hallitukseen 
kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä viidestä seitsemään (5-7) kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa.

10 Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilö seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa 
tarkastamaan.

11 Päätetään seuran kokouksen koollekutsumistavasta 7 §:n määräämissä rajoissa. 

12 Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään 
kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle 
esittää.
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Konala-Seuran toimintaa ja tapahtumia

Konala-Seuran toiminta on jatkunut varsin perinteisissä merkeissä. Seuran hallitus on kerännyt jäseniltä ilmoituksia
sähköpostiosoitteista tarkoituksenaan tehostaa seuran sisäistä tiedonvaihtoa. Tämä vähitellen lisääntynyt ja 
sähköistä tiedonvaihtoa on siten voitu lisätä. Toisaalta seuran nettisivuilla on pyritty kaiken aikaa lisäämään 
ajankohtaisten uutisten määrää ja siten palvelemaan alueemme asukkaita ja yrityksiä. Keskustelua tiedonvaihdon 
tarpeesta, määrästä ja tavasta on kuitenkin syytä kehittää edelleen. Kaikki tiedon vaihtoon ajatukset ovat tietenkin
jatkuvasti tervetulleita hallitukselle. 

Tapahtumia

Tämän vuoden toiminnassa on keskitytty oman kaupunginosamme Kotikaupunkipolku-hankkeeseen, josta on 
ollut esittelyjä ja aineisto on julkaistu nettiversiona. Lisäksi Seija Korpelan ansiokkaasti kokoama historiikkijulkaisu 
(Kånalan landelaisesta Konalan kundiksi, Muistelmia ja faktaa Konalan kasvun ajalta) on ollut ostettavissa 
”omakustannushintaan” seuran taloudenhoitajalta.

Liikenneolosuhteet

Liikenneturvallisuustyöryhmän jo 18 vuotta kestänyttä toimintaa on jatkettu alueen toimijoiden ja kaupungin 
liikennesuunnitteluosaston Pirjo Koivusen kanssa. Ajomiehentien katujärjestelyt ovat vihdoin valmistuneet ja 
liikkuminen Ristikon läheisyydessä selkiintynyt. Jouko-linjaa käyttäville on taas tulossa uusia muutoksia, kun 
Taksilinja Oy aloittaa uudella linjalla liikennöinnin.

Jäsenmaksu ja liikunta

Konala-Seuran jäsenmaksu on ollut 10 euroa, joka kattaa yhden jäsenen tai koko perheen. Kannattajajäsenmaksu 
on ollut 50 euroa. Konala-Seuran naisten keppijumppa on jatkunut vuosikausia.  Jumpan vetäjänä on edelleen 
toiminut Kirsi Frantsi . Jumppaa on kevät kaudella harrastettu ala-asteen koululla, jossa edellisten vuosien tapaan 
on ollut mukana noin 25-30 aktiivista osallistujaa. Syyskaudella ja ensi kevätkaudella opetuslautakunta lopetti 
aikuisväestön jumppavuorot juniorivuorojen lukumäärään perustuen.

Tulevaa toimintaa

Alueellisen vaikuttamisen parantamiseksi hallitus toivoo saavansa uusia aktiivisia jäseniä seuraan ja toimintaan 
mukaan. Kaupunki on jatkuvasti järjestelemässä kunnallisia palveluja uudelleen, jolloin myös oman alueemme 
palvelut ovat vaarassa. Konalan uudisrakentaminen ja vanhojen alueiden lisärakentaminen tuo myös omat 
haasteensa ympäristömme viihtyvyyden kehittämiseen asukkaidensa yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Yhteisillä 
mielipiteillämme voimme saada toiveemme paremmin esille.

Ajankohtaisena hankkeena on asukastalon tai -tilan saaminen alueelle (yhteistyössä Pitäjänmäen kanssa?). 
Hankettahan esitettiin jo 4 v. sitten palvelurakennetyöryhmässä, mutta kaupunginjohtajan toimesta selvitys 
”unohdettiin”. 

Kaupunki valmistelee uuden yleiskaavan laatimista ja vaikka Konalassa ei uusia suuria rakentamisalueita taida 
löytyä, niin varmasti täydennysrakentaminen ja liikenneyhteyksien kehittäminen tulevat esille myös läntisen 
Helsingin alueella. Seuran puheenjohtaja on ollut aktiivisesti mukana sekä Helkan yleiskaavaryhmässä että 
”LÄNTISTEN” (Haaga, Kaarela/Kårböle, Konala, Lehtisaari, Malminkartano, Meilahti, Munkinseutu, Pajamäki, 
Pikku-Huopalahti, Pitäjänmäki, Ruskeasuo, Vähä-Meilahti) yleiskaavatapaamisissa. Suunnitelmien seuraamiseen ja 
vaikuttamiseen myös Konala-Seura tarjoaa hyvät mahdollisuudet.

Omana seuran hankkeena pyritään tiedotuksen parantamiseen ja joulukuussa ensimmäisen kerran järjestettävän 
”Adventtipolun” kehittämiseen uudeksi tapahtumaksi Konalaan.

Muuta 

PIT-KO:n korttelikerho kokoontuu edelleen ahtaissa leikkipuiston tiloissa, joihin olemme toivoneet kaupungilta 
parannusta eri yhteyksissä.


