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KONALA KONALA 

 

Konala-Seuran ry:n jäsenille 

Konala-Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 27. maaliskuuta 

2013 kello 18.00 Vähäntuvan leikkipuiston tiloissa, Vähäntuvantie 4a. Kokouksessa käsitellään 

sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat. 

Kokouksen alussa Pauli Saloranta esittelee Konalan kotikaupunkipolun ja sen varrella olevat kohteet.  

Kutsun liitteenä yhteenveto. 

Lämpimästi tervetuloa!  

KONALA-SEURA ry 

Heikki Leppänen,  

hallituksen puheenjohtaja  

    

KEVÄTKOKOUKSEN ESITYSLISTA 

1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa. 

2 Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

3 Vahvistetaan kokouksen työjärjestys 

4 Käsitellään vuoden 2012 toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä. 

5 Esitellään vuoden 2012 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilin-

päätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 

6 Päätetään edustajien valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen valtakunnal-

listen kotiseutupäivien yhteyteen Seinäjoelle 8-11.8.2013. 

7 Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähin-

tään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta ja hallituksen erikseen valmistelemat 

asiat. 

Konala-Seura ry:n tapahtumia 

Konala-Seura ry:n hallitus on kerännyt jäseniltä ilmoituksia sähköpostiosoitteista tarkoituksenaan tehos-

taa seuran sisästä tiedonvaihtoa. Sähköpostiosoitteisto on vähitellen lisääntynyt ja sähköistä tiedonvaih-

toa voidaan lisätä. Myös seuran nettisivuilla on pyritty kaiken aikaa lisäämään ajankohtaisten uutisten 

määrää ja siten palvelemaan alueemme asukkaita ja yrityksiä entistä paremmin. Keskustelua tiedon-

vaihdon tarpeesta, määrästä ja tavasta on kuitenkin syytä kehittää edelleen. Kaikki tiedon vaihtoon liit-

tyvät ajatukset ovat tietenkin jatkuvasti tervetulleita hallitukselle.  
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KONALA KONALA 

Tapahtumia ja toimintaa  

Tämän vuoden toiminnassa pyritään jäsenpalvelujen lisäämiseen ja tiedottamisen parantamiseen tavoit-

teena kotikaupunkijulkaisun tuottaminen ja kotisivujen ajantasaistaminen verkossa.  

Liikenneolosuhteet 

Liikenneturvallisuustyöryhmän jo 18 vuotta jatkunutta toimintaa jatketaan alueen toimijoiden ja kau-

pungin liikennesuunnitteluosaston Pirjo Koivusen kanssa. Konalantien kiertoliittymien toteutus on kau-

pungin taloustilanteeseen vedoten valitettavasti siirtynyt jo vuosikausia. Vuoden 2012 aikana on toistu-

vasti tuotu esille asukkaiden huoli Ajomiehentien rakentamisen viivästymisestä ja Jouko-linjan pysäk-

kiongelmasta. Samoin Ristipellontien liikenteen lisääntyminen erityisesti jakelu- ja raskaanliikenteen 

osalla aiheuttaa turvattomuuden tunnetta ja ”vähältä piti”-tilanteita. 

Liikunta 

Konala-Seura ry:n naisten keppijumppa on jatkunut useita vuosia.  Jumpan vetäjänä on edelleen toimi-

nut Kirsi Frantsi . Jumppaa on harrastettu ala-asteen koululla, jossa edellisten vuosien tapaan on ollut 

mukana noin 25-30 aktiivista osallistujaa.  

Jäsenmaksu 

Konala-Seura ry:n jäsenmaksuksi päätettiin syyskokouksessa 10 euroa, joka kattaa yhden jäsenen tai 

koko perheen. Kannattajajäsenmaksu on edelleen 50 euroa. Jäsenmaksun pyydämme suorit-

tamaan Konala-Seuran tilille FI48 1344 5000 0372 02 viimeistään 15. huhti-

kuuta 2013. Muistattehan ilmoittaa maksaessanne osoitetietonne ja sähköpostiyhteytenne, jotta 

saamme jäsenrekisterin ajan tasalle. Jäsenmaksun jo maksaneita pyydämme varmistamaan yhteystie-

tonsa sähköisesti puheenjohtajalle tai taloudenhoitajalle. Viime vuodelta puuttuu edelleen useita jäsen-

ten sekä osoitetietoja että sähköpostiosoitteita. Tarkoituksena on jatkossa siirtyä pääosin sähköiseen 

tiedottamiseen (sääntömuutos hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 4.2.2013). Postimaksullisen 
kirjeen erikseen haluavia pyydetään ilmoittamaan asiasta taloudenhoitajalle. 

Alueellisen vaikuttamisen parantamiseksi hallitus toivoo saavansa uusia jäseniä seuraan ja toimintaan 

mukaan. Kaupunki on jatkuvasti järjestelemässä kunnallisia palveluja uudelleen, jolloin myös oman alu-

eemme palvelut ovat vaarassa. Konalan uudisrakentaminen ja vanhojen alueiden lisärakentaminen tuo 

myös omat haasteensa ympäristömme viihtyvyyden kehittämiseen yhteisten tavoitteiden mukaisesti. 

Yhteisillä mielipiteillämme voimme saada toiveemme paremmin esille. 

Muuta  

PIT-KO:n korttelikerho kokoontuu edelleen ahtaissa leikkipuiston tiloissa, joihin olemme toivoneet kau-

pungilta parannusta eri yhteyksissä. 

Konala-Seuran hallitus ja yhteyshenkilöt vuonna 2013: 

Heikki Leppänen  puh.joht., liikenneasiat, 0400 609 158  heikki.a.leppanen@gmail.com 

Maritta Hyvärinen v.puh.joht.  050 4117 848 maritta.hyvarinen@gmail.com 

Anneli Niinimäki sihteeri, 050 4013873 anneli.niinimäki@edu.hel.fi 

Esko Toropainen taloudenhoitaja, 040 525 8722, jumppavastaava esko.toropainen@welho.com 
Stefan Niskanen jäsen, Riukuharjun asiat, 5484 585, 050 551 4980 

Olavi Nieminen jäsen, 0400 788 655 olavi.nieminen@saunalahti.fi  

 

Konala-Seura ry hallitus 


