KKPH!-liikkeen kokous MUISTIOKE 3.2.-16 klo 18.00
paikalla :Lauri Lounasheimo
Johannes Silvonen
Riitta Korhonen
Irina Seppänen
Satu Sandström
Kaija Santaholma
Veli-Pekka Kantanen
Olli Salin puh.joht.
Olli Hakanen
Eeva Kuuluvainen
Tapani Mustonen
marja leino muist.
1.SUOMI 100-hankehakemus
Päätettiin lähettää hakemus pienillä muutoksilla.
-lisättiin Garden Award sekä teema kansalaisvaikuttaminen .
- budjetti 10.000-35.000e saajana tulee olla juridinen taho.
-Uudenmaanliitolta korkeintaan "tuhatlappusia"
- viestintäkoordinaattoriksi esim.kulttuurituottajaopiskelija
2. Päätäntävalta muistio
Muokataan saadusta materiaalista työryhmässä teksti ,tarkistutetaan
Flanderilla ja lähetetään valtuustoryhmille.
Työryhmässä : Riitta Malve ,Matti Lipponen ,Aija Vainio ,Risto Suominen
, Riitta Korhonen ja marja leino
3. Europa Nostra -Tapani Mustonen puh.joht.
- Europa Nostra perustettu v.1963
-Lobbausta Euroopan rakennetun kulttuurin puolesta
-vuosittain kulttuuriperintöpalkinnot sekä Euroopan uhanalaisin palkinto
joka toinen vuosi-Malmin lentokenttä kilpailuun
-Europa Nostra Finland kotisivuille tukijaksi logolla ,jota klikkaamalla tulee tietoa sekä
tuki hankkeelle.
- pienryhmä Tapaninen-Santaholma-Hakanen +M.Lipponen jatkaa työtä ja
nostaa esiin kulttuuriympäristöjen helmet yleiskaavasta.
4. Tukijoiden hankinta
Sirpa Pietikäsen tuki +testimoniaali;Pete muokkaa sivuille valokuvan kera
Kiitokset Kaija Santaholmalle!:)
-lisäkäsiä tarvitaan
- Veli-Pekka Kantanen ja Kaija Santaholma -Jon Nurminen säätiö
-Helsingin latu -Suomen latu ,Pääkaupunkiseudun partiolippukunnat
Viherympäristöliitto
-sähköpostitäppää kehitellään (Helkasta apuja)
-kirjastoihin adresseja

- Keskuspuiston tapahtumaan mukaan 18.2.klo 18.00
Maunulan saunabaari ,Metsäpurontie 25
- 17.2. YM :ssä Euroopan kulttuuriympäristöpäivät klo 12.00-15.00
- suojelijoita ,tukijoita ,"sirkusporukan"kokoaminen
5. KKP kartalla Olli Hakanen
- pikselikartan muuttaminen KKP:n vaatimiksi viherpikseleiksi
- poikittaisyhteyksien luominen ja varaaminen
- vaihtoehtopikselikartan delegoiminen yhdistyksille
- olemassaolevat yleiskaava ja opaskartta+KKPpikselikartta
- miten lanseerataan ,kuinka käytetään
- metodi ohjataan pienryhmälle Mustonen-Hakanen-Santaholma-Lipponen
-kysytään mikä oli Tampereen ja Turun vuorovaikutusprosessi

6. Viestntäasioita
-viestintästrategialuonnos
- Irina ja marja facebookyhteisösivun ylläpitäjiksi
- Irina avaa twitter-tilin Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin!
- viestintäryhmässä:Eeva ,Pete ,Otto, Matti ,Irina, Gabriele,marja
mukaan mahtuu tekijöitä!
7. Jatkoyhteistyö valtuustoryhmien kanssa
- toivotaan valtuustoryhmien tekevän yhteisesti valtuustoaloitteen
voitaisiinko toimia valt.aloitteen koordinaattorina
- Pekka Laurikainen yhteyshenkilönä kokoomukseen
- Eeva hoitaa Hurstin
- Veli-Pekka ---Hakanen
-Kaupunginjohtajien tapaaminen; RiittaK, Eeva ja Matti (22.2.?)
Ritva Viljanen
Jussi Pajunen
Veli-Pekka --Räty
Riitta K. Sinnemäki+Sauri
8. Vireillä olevia muita asioita
Uudenmaan läänintaiteilija Anu Miettisen taustatuki hankkeelle
rintanappien ja tarra-mustarastaan ideointia
9. Seuraava kokous 24.2. klo 18.00 Rikhardinkadun kirjasto
16.2. kokousaika jää käyttämättä.
-

