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Aika Keskiviikko 4.5.2011 klo 18.00 – 19.40

Paikka Kirkon korttelin (kortteli 824) kerhohuone

Läsnä Matti Eronen puheenjohtaja
Liisa Eerikäinen
Tintti Karppinen
Marjatta Kurejoki
Kai Ovaskainen
Kaija Rantanen
Antti Salaterä
Asta Korppi kokouksen sihteeri

1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Asta Korppi toimii Sirkka-Liisa Virtasen sairausloman ajan hallituksen 
ulkopuolisena sihteerinä. Ulla Valkeila huolehtii tarvittaessa nettisivujen 
päivityksestä. 

2 Asialista Hyväksyttiin.

3 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin. 

4 Terveyskeskustilanne Visiotyöryhmä on luonnostellut kirjelmän, joka toimitetaan 
terveyslautakunnalle. Päätettiin, että kirjelmästä toimitetaan 
sähköpostiversiot lautakunnan jäsenille ja ilmoitetaan samalla, että 
virallinen versio lautakunnalle tullaan toimittamaan. Pohdittiin, olisiko 
syytä saada kirjelmään myös Koskelan, Kumpulan ja Toukolan 
kaupunginosayhdistysten edustajien nimet. (Liite)

5 Käpylä-lehden asioita Käpylä-lehden 60-vuotisjuhlaa vietetään Amerin talossa 12.5. klo 17.00 
– 20.00. Käpylä-Seura osallistuu juhlan tarjoilukustannuksiin 500 
eurolla ja soittajan palkkioon 200 eurolla. Kustantaja Eepinen on 
lähettänyt 64 kutsukorttia juhlaan. 

Todettiin, että on tullut valituksia lehden jakelusta. Joillakin lehden 
levikkialueilla ei taida olla ilmaislehdille jakelijaa lainkaan. Ongelmia 
ovat myös ovisummeritalot sekä alueen yritykset, joihin lehteä ei jaeta. 
Vanhainkoteihin toivotaan jaettavan useampia lehtiä. Lehden 
ilmestyminen on ajoittain epävarmaa taloudellisen tilanteen takia. 
Kustantaja Eepinen sekä seurakunta neuvottelevat rahoitustilanteesta.  

6 Käpylä-aiheiset postikortit



Kukkakauppa Tähtililja on ostanut kortteja myyntiin yhden euron 
kappalehintaan. Päätettiin, että myyjät voivat ostaa kortteja 60 sentin 
kappalehintaan ja ulosmyyntihinta olisi euron. Pohdittiin mahdollisia 
myyjiä: Park Hotel, Käpy Grilli, Wanha Käpy, Versione, Käpylän 
merkki, Karjalatalo, Luontaiskauppa, Masurkka, Musta-Pekka… 
Kortteja tilataan lisää tarvittaessa. Aiheeseen palataan.

7 Talousasiat/Käpyläpolut

Käpylä-Seuralla on tällä hetkellä rahaa noin 3 300 euroa. Käpyläpolun 
kustannuksista vastaavat Käpylä-Seura ja Kanta-Helsingin 
Omakotiyhdistys puoliksi. Uusi lasku on tullut karttapohjasta, 126 euroa.
Käpylän kotikaupunkipolut-esite on jaettu käpyläläisiin talouksiin. 
Jäljellä olevat myydään euron kappalehintaan. 

Tintti Karppinen ja Irja Eskola ovat luonnostelleet esityksen Käpylän 
kotikaupunkipolun valitsemiseksi parhaaksi kaupunkipoluksi. Kisan 
voittaja saa 5 000 euron palkkion. Käpylässä tullaan Druzban toimesta 
järjestämään myös venäjänkielisiä opaskierroksia.

8 Muut asiat Antti Salaterä jatkaa Käpylän roskisasian selvittelyä. YTV:n ohjeistukset
roskisten mallista ovat olemassa. Kaupunginosaan halutaan enemmän 
isoja roskiksia. YTV:lle tullaan osoittamaan paikat, joihin roskiksia tulisi
sijoittaa.  

Taivaskalliolla järjestetään siivoustalkoot edellisten vuosien tapaan 6.5. 
Ongelmajäteauton aikataulu on myös tiedossa. Kierrätystapahtuma 
järjestetään taas äitienpäivän aattona 7.5. alakoulun pihassa. Käpylän 
kyläjuhla järjestetään elokuussa.

Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys ja kaupungin virkamiehet ovat 
perustaneet puutyöryhmän. Puuston historiaa selvitetään ja tehdään 
arviointi puiden kunnosta ja lajikkeista Länsi-Käpylässä. Tarkoitus on 
inventoida puut myös Taivaskalliolla. Kansanasunnot on tekemässä 
oman katselmuksensa puu puulta. Valotaulut puustojen välistä pyritään 
saamaan pois maisemaa pilaamasta. 

9 Seuraava kokous Päätettiin pitää seuraava kokous Karppisilla 7.6. klo 17. 

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Matti Eronen Asta Korppi
puheenjohtaja kokouksen sihteeri




