
Käpylä-Seura ry         Pöytäkirja 9/2015     

Sofianlehdonkatu 9 D 39           

 

Hallituksen kokous 

 

Aika  to 29.10.2015 klo 18.00 

Paikka Seurakunnan kerhohuone, Metsolantie 14 

 

Läsnä Kille Kalevi Vuorento (pj.) 

 Jouni Aavaluoma 

 Pekka Haltia 

 Timo Karlsson 

 Esko-Jaakko Lehti 

 Kaija Rantanen (siht.) 

 Nökö Kirsi Kinnunen 

  

       1.  Kokouksen avaus Puheenjohtaja Kalevi Vuorento avasi kokouksen kello 18.10 

 

2.  Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3.  Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

              Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestyksesi. 

 

4.  Edellisen kokouksen pöytäkirja Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5.  Käpylä-Lehden asiat  

        Nro 9 ilmestyy 4.11., aineistopäivä 23.10., alakerran kirjoitusvuorossa Kalevi Vuorento 

        Nro 10 ilmestyy 9.12., aineistopäivä 27.11., alakerran kirjoitusvuorossa Kaija Rantanen 

        Nro 1 kirjoitusvuorossa Markku Aho 

        Nro 2 kirjoitusvuorossa Jouni Aavaluoma  

        Käpylä-Lehden seuraava numero on 12-sivuinen.  

       . 

6.  Toimintajaostot 

      Kaavoitus ja liikenne  

              Käpylän baana: Helsinki haluaa rakentaa uuden pyöräilijöiden pikatien, baanan, Pasilan  

        rautatieaseman ja Käpylän rautatieaseman välille. Uusi baana on tarkoitus rakentaa radan  

        varteen. Siitä pitää saada helposti ajettava ja sen pitäisi olla rakennettuna ensi vuoden  

        aikana.  Suunnitelmasta ei ole pyydetty seuralta lausuntoa. Seuraamme tilannetta. 

 

      Tiedotus ja viestintä 

-     Käpylä-Seuran nettisivut ovat nyt uuden layoutin mukaisia ja suuri osa lapsisairauksista   

      on korjattu. Palvelukartassa on kuitenkin jonkin verran virheitä. Ne ovat periaatteessa   

      Helkan vastuulla korjata, mutta jäävät todennäköisesti käyttäjien korjattavaksi. Jos löydät 

       lisää virheitä, niin ilmoita niistä Bert Bjarlandille.  



       

-     Jouni Aavaluoma kehui Käpylä-Seuran sivuja hyvin hoidetuiksi ja kiitos siitä kuuluu Kalevi  

      Vuorennolle. Harmiteltiin, että " Käpyläryhmä" sotketaan Käpylä-Seuran sivuihin. 

 

Ympäristöryhmä 

 -     Kansallinen kaupunkipuisto ke 28.10 Rikhardinkadu kirjaston kokoustila. Seurastamme ei  

       ollut osallistujaa kokouksessa, mutta uusia kokouksia on tulossa. 

-      Nimenanto hiidenkirnulle Käpylässä. Suunniteltiin nimikilpailua esim. Käpylä-Lehdessä.  

       Kalevi Vuorento selvittelee asiaa, tarvitaanko lupia  jne.    

              -     Vaikuta Keskuspuiston luonnonhoitoon 15.11.2015 mennessä!                                           

 Helsingin kaupungin rakennusviraston laatima Keskuspuiston luonnonhoidon                       

 yleissuunnitelma on edennyt luonnosvaiheeseen. Suunnitelma ohjaa Keskuspuiston                          

 metsien, niittyjen sekä maisemapeltojen hoitoa vuosina 2016 – 2025. Suunnitelman                             

 tavoitteena on säilyttää, ylläpitää ja kehittää kaikille helsinkiläisille ja muille käyttäjille                    

 Keskuspuistosta viihtyisää ja turvallista ympäristöä. Suunnittelussa huomioidaan 

 erityisesti  alueen merkittävät luontoarvot, luonnon monimuotoisuus sekä merkitys 

 helsinkiläisten ulkoilu- ja virkistysalueena. Suunnitelmaluonnokseen ja siihen liittyvään 

 aineistoon voi tutustua Helsingin kaupungin nettisivuilla linkistä: Keskuspuiston 

 luonnonhoidon yleissuunnitelma. Palautetta voi kohdistaa suoraan suunnittelualueen 

 karttoihin Kerro kartalla –palvelussa (http://kerrokartalla.hel.fi). 

       Talous- ja jäsenhankinta  

-     Jäsenkampanja: Kalevi Vuorento kirjoitti vetoomuksen jäsenhankinnasta Käpylä-Lehden  

      seuraavaan numeroon. Lennokkikin yritetään saada aikaiseksi vielä tänä vuonna.  

-     Käpylä-Lehden "Liity Käpylä-Seuran jäseneksi" pastalla on vanhentunutta tietoa, jonka  

      pyydämme Eija Tuomela-Lehden päivittämään.          

 

Koulutus, julkiset palvelut ja harrastukset    

                   Kylätila (Pohjolankatu 2 D) ei uutta. Pekka Haltia kertoi kysyneensä tiloja Tiukulasta. mutta  

                   siellä joutuisi maksamaan ovien avaamisesta. Hän kertoi myös, että kansanasunnot on  

                   hankkinut Koskelantieltä "pientä" tilaa, jota saadaan tarvittaessa käyttää hallituksen  

                   kokouksiin ja kenties saataisiin säilytystilaakin sieltä. Tila on nyt remontissa. Palataan  

                   asiaan. 

 

        7. Tapahtumat ja yhteistyö   

            7.1 Käpylä 100-vuotta suunnittelukokous pidettiin ke 21.10.2015 Karjalatalolla. Paikalla oli  

                   vajaa 10 henkeä. Puheenjohtajana toimi Kalevi Vuorento ja sihteerinä Tintti Karppinen.  

                   Tilaisuudessa tuli esille paljon uusi ideoita. Seuraava kokous on tammikuussa.  

                   Liv:n viestintäpäällikkö Essi Eranka gsm 0405681369 

            7.2 Joulukalenteri. Tintti Karppinen on taasen tehnyt joulukalenterin, joka julkaistaan  

                   seuraavassa Käpylä-Lehdessä. Vielä pääsee mukaan.  

            7.3  Pohjoinen Kehrä 21.10.2015. ei uutta 

 



            7.4  HELKAn hallituksen varajäsenyyttä on tarjottu Käpylä-Seuralle. Tehtävän otamme ilolla  

                   vastaan, henkilö on vielä auki. 

            7.5  Itsenäisyyspäivän lipunnosto. Tintti Karppinen hoitaa. 

            7.6  Oulunkylä-Seuran 40-vuotisjuhla on la 14.11.2015 kello 15.00 - 18.00 Kustaankartanon Sali,  

                    Kivalterintie 16.  Kutsua sinne ei ole tullut, mutta päätimme, että Esko-Jaakko Lehti käy    

                    onnittelemassa ja vie heille Käpylä- kirjan ja yhden ruusun. 

            7.7  Stadin Slangin bamlausilta on Käpygrillissä to 12.11.2015. Käpylä-Seura on laittanut oman  

                    tervehdyksensä sekä Tintin runon Tsilari-lehden juhlanumeroon. 

7.8   Kotiseutuliitto haastaa kaikki jäsenyhteisönsä tekemään kulttuuriympäristösitoumuksen   

        vuoden 2016 aikana. Kalevi Vuorento lähettää sähköpostia asiasta meille. 

 7.9.  Ykkösen ratikka täyttää 90 vuotta 18.11. Ratikka-ajelu la  21.11.2015. Tintti Karppinen on    

          ehdottanut, että tarjoillaan ratikka-ajelijoille glögiä ja pipareita. Tämä tarjoilu voitaisiin  

          toteuttaa yhdessä hotelli Parkin kanssa.  

 7.10 Raha-anomus kaupungille Käpylä Klubin toiminnan avustamiseksi pitäisi tehdä nyt Heikki     

          Takkisen kanssa.   

  

8.  Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat  

          Eija Tuomela-Lehdeltä on tullut kaksi uutta ehdokasta Vuoden Käpyläläisiksi.      

  

9.  Seuraavat kokoukset 

         to    26.11.2015   klo 18.00 seurakunnan kerhohuone, Metsolantie 14 

         to    10.12.2015   klo 18.00 vuoden päätöskokous 

   

10.  Kokouksen päättäminen 

              Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.40 

 

 

 

Kalevi Vuorento   Kaija Rantanen 

Puheenjohtaja   Sihteeri 


