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Pöytäkirja 2.5.2010

Keskiviikko 6.4.2011 klo 18.00
Eiran aikuislukio, Laivurinkatu 3, Helsinki
37 yhdistyksen jäsentä, osallistujaluettelo liitteenä.

Kokouksen avaus
Yhdistyksen varapuheenjohtaja Satu Sandström avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat
tervetulleiksi.
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Kokouksen puheenjohtaja, sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli-Pekka Ihalainen ja sihteeriksi Elina Ylppö.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Santaholma sekä Jyrki Filppu.
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu oli postitettu jäsenille 9.3.2011. Kutsu oli julkaistu myös Kamppi-Eira lehdessä ja Rööperin Lehdessä. Kutsu on ollut luettavissa lisäksi yhdistyksen wwwsivuilla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Toimintakertomuksen hyväksyminen
Olli-Pekka Ihalainen esitteli edellisvuoden toimintakertomuksen. Vuoden aikana
laadittiin mm. useita kannanottoja ja kirjelmiä sekä järjestettiin asukkaille jäseniltoja
ajankohtaisista aiheista. Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta (liite 1).
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Tilinpäätöksen hyväksyminen, tilintarkastajien lausunnon esittäminen ja
vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Eevakaisa Purola-Engelberg esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen sekä luki
tilintarkastajien lausunnon. Tilikauden tulos oli 2915,97 euroa. Tilinpäätös
hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille (liitteet 2 ja 3).
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Muut sääntöjen mukaan kokoukselle esitetyt asiat
Muita asioita ei ollut.
Ulla Blomberg tiedotti yhdistyksen tulevasta vuoden 2012 juhlavuodesta. Hän kertoi
myös, että yhdistyksen arkisto on toimitettu Helsingin kaupunginarkistoon ja sitä on
tarjottu Helsingin yliopiston historian ja maantieteen laitoksille esim. pro gradu tutkimusta varten.
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Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Vakuudeksi

------------------------Olli-Pekka Ihalainen
Kokouksen puheenjohtaja

-------------------------Elina Ylppö
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

------------------------Jyrki Filppu

--------------------------Kaija Santaholma

Kevätkokouksen jälkeen kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehti Jari Huhtaniemi kertoi tulevana
kesänä tehtävistä muutoksista Hernesaaressa. Telakka säilyy Hernesaaressa sopimuksen mukaan
vuoteen 2017 asti. Vuotekno Oy osallistuu Hernesaareen tulevan torin järjestelyihin. Torille tulee
kontteja torimyyjien varastotiloiksi. Risteilymatkustajia odotetaan tulevan noin 300 000 tänä kesänä
ja heille tulee opastettu reitti keskustaan. Myös pyöräilyreitti rakennetaan. Kaupunki rakentaa
vesibussilaiturin vesiliikennettä varten Hernesaaren itärannalle. Lisäksi suunnitellaan ns. Fordin
talon muutamista Tanssin taloksi, mutta aloitteella ei ole vielä rahoitusta tiedossa. Sama koskee
myös saunaranta-aloitetta. Hernesaarta koskeva kaavaehdotus valmistunee syksyllä.
Asukkaat vastustivat Hernesaaren pohjoisosaan alustavasti suunniteltuja 16 kerrosta korkeita
torneja ja viittasivat valtuuston aikaisempaan päätökseen, että kantakaupunkiin ei rakenneta
kahdeksaa kerrosta korkeampia rakennuksia. Kopterikenttää varten ei haluta rakennettavan pitkää
niemenkärkeä. Kenttä ehdotettiin siirrettävän Jätkäsaareen. Huhtaniemi kertoi, ettei koptereiden
lentosektori saa tulla lähelle jopa 60 m korkeiden laivojen reittejä, joten Jätkäsaari ei katsota
soveltuvan kentän sijaintipaikaksi.
Lisäksi HSK:n kommodori Timo Nurmilaukas kertoi 29.6 – 15.7 järjestettävien Open European purjehduskisojen järjestelyistä Hernesaaressa.

Liitteet:
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Osallistujaluettelo
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