
Käpylä-Seura ry Pöytäkirja 3/2012

Hallituksen kokous 

Aika Torstai 29.3.2012 klo 18.00

Paikka Kirkon korttelin (kortteli 824) kerhohuone

Läsnä           Kalevi Vuorento (pj)                    Jouni Aavaluoma  lähti 18.50
                            Bert Bjarland                               Matti Eronen
                                Pekka Haltia                                Timo Karlsson  
                                Tintti Karppinen                           Marjatta Kurejoki
                                Kai Ovaskainen  saapui 19.00      Kirmo Wartiovaara
                                Liisa Eerikäinen (siht.)

1, Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslista.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja.

Edellisen kokouksen pöytäkirja 2/2012 hyväksyttiin. Keskusteltiin mahdollisuudesta 
laittaa hallitusten kokousten pöytäkirjat jatkossa suoraan verkkoon, ilman 
lyhentämistä. Asiaa selvitetään.

5. Hallituksen järjestäytyminen.
    Varapuheenjohtajaksi valittiin Matti Eronen
    Sihteeriksi Kaija Rantanen
    Taloudenhoitajaksi Marjatta Kurejoki
    Jäsenrekisterinhoitajan valinta jätettiin pöydälle
    Arkistonhoitajaksi valittiin Timo Karlsson

Keskusteltiin nykyisen jäsenrekisterin vaihtamisesta  FlowMembers 
jäsenrekisterisovellukseen.

6. Tilinkäyttöoikeudet
Valtuutettiin Kalevi Vuorento käyttämään Käpylä-Seuran Nordean tiliä FI123930-
56080.

7. Käpylä-Lehden asiat
Käpylä-Lehden aineistopäivä on 17.4. ja se ilmestyy 29.4.
Päätettiin säilyttää hallituksen jäsenten palsta lehdessä. Hallitus jakaa palstan 
kirjoittajat ja huolehtii, ettei Alice Karlssonin tarvitse kirjoittajia patistella. Lisäksi 
suurkiitos Alicelle erinomaisesti toimitetusta lehdestä!
Kumpulan alueella, joka on lehden jakelualuetta, on ollut vaikeuksia saada lehteä 
joihinkin talouksiin. Syynä on joko mainoskielto tai se, että jakeluyhtiöllä ei ole 
pääsyä postilaatikoille, jotka ovat ”lukollisten alaovien ” takana. 
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Lehti myös loppuu hyvin nopeasti jakelupisteistä. Päätettiin, että puheenjohtaja ottaa 
yhteyttä Eepiseen mahdollisesta painosmäärän lisäämisestä. Alueen monet 
vanhainkodit ottaisivat lehteä myös varmaan mielellään. 

8.Toimintajaostot
Nettiryhmä: vastaava Ulla Valkeila, jäsen Bert Bjarland. He sopivat keskenään 
sivujen päivittämisestä.

Ympäristöryhmä: vastaava Tintti Karppinen, jäsen Liisa Eerikäinen. Ryhmä pitää 
yhteyttä Käpylän seudun ympäristöryhmään, joka on Kierrätysliikkeen jäsen, mm. 
tavaranvaihtopäivien järjestämisessä ja Toviin, sekä vastaa siivoustalkoista ja 
kierrätysasioista. Lisäksi se seuraa alueen viherympäristön hoitoa ja tiedottaa sen 
kuulumisista. Päätettiin pyytää Ruby van der Wekkeniä kirjoittamaan Käpylä-lehteen 
Tovin toiminnasta. Kokouksen aikana Bert saikin häneen yhteyden ja lupauksen 
artikkelista.

Kaavoitus- ja liikenne- (+ visio) työryhmä: vastaava Matti Eronen, jäsenet Kai 
Ovaskainen, Jouni Aavaluoma ja Tintti Karppinen. Joku jäsenistä menee 
Ylipormestarin Pasilan asukasiltaan 26.4. klo 18.30-20.30, jossa on esillä mm. Keski- 
ja Pohjois-Pasilan  uudisrakennushankkeet. (osoite: Savonkatu 4 C Helpa)

Taloustyöryhmä päätettiin muuttaa jäsenhankintatyöryhmäksi: vastaava Marjatta
Kurejoki, jäsen Kalevi Vuorento.

9. Toimintojen suunnittelu
9.1 Päätettiin pitää tapaamisia naapuriseurojen, Kumpulan, Koskelan, Metsälän, 
Oulunkylän ja Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen kanssa. Puheenjohtaja pohtii 
seuraavan tapaamisen luonnetta ja kokoa: hallituksilleko vai koko jäsenistölle.

9.2  Seuran vuosikokouksessa esiin tulleet ja nyt käsitellyt asiat (katso myös liite):

9.2.1 Käpylän palveluiden säilymisestä oltiin huolissaan.

9.2.2  Terveyskeskuksen suunnittelua seurataan. Työryhmässä mukana Matti Eronen ja
Kai Ovaskainen.

9.2.3  Postin osalta voitiin olla tyytyväisiä toiminnan jatkumisesta. Mikäli R-kioskin 
tilat eivät sovellu ennakkoäänestyspaikaksi, tilalle voitaisiin ehdottaa kirjastoa.

9.2.4   Marjukka  Halttuselle ja Karin Paciukselle, jotka esittivät kirjastossa 23.3. 
ilmaiseksi Jotunin novelleja päätettiin lähettää  kiitokseksi kummallekin pullo Reilun 
kaupan viiniä. Tintti hoitaa.

9.2.5  Alueen seurakuntien nimeksi tulleen ”Oulunkylän seurakunta” tilalle ehdotetaan
edelleen ”Taivaskallion seurakuntaa”. Nimenmuutoksen takana ovat Koskelan, 
Käpylän, Metsälän,  Kumpulan ja Maunulan seurat sekä Kanta-Helsingin 
omakotiyhdistys. Nimenmuutosehdotus on tarkoitus lähettää seurakuntaneuvostolle 
lähiaikoina.
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9.2.6  Kauppaliikkeiden säilymiseksi voidaan vain kannustaa ihmisiä käyttämään  
alueensa liikkeitä ja palveluita.
Pankkien ja raha-automaattien säilymiseen ei voida juuri vaikuttaa.

9.2.7  Kuvataiteilija Armas Rannikko esitteli vuosikokouksessa Käpy-nimisen 
taideteoksensa ja sen mahdollisen pystyttämisen Koskelantien-Mäkelänkadun 
liikenneympyrään. Hallitus suhtautuu hankkeeseen varauksella, varsinkin paikan 
suhteen. Iso, heijastava teos saattaisi olla vilkkaassa risteyksessä 
liikenneturvallisuusriski. Myös materiaalista keskusteltiin; suurin osa toivoi kirkkaan 
metallin asemesta ruosteenväristä. Lähetetään taiteilijalle kannanotto.

9.2.8  Käpylän kirjasto on kokoustilana käpyläläisten käytettävissä sulkemisajan 
jälkeen, kunhan hälytysjärjestelmä saadaan varmuudella toimimaan.
Eero Penttinen on lupautunut selvittämään myös Steiner-päiväkodin käyttämistä 
kokoustilana.

9.2.9  Liikenteeseen liittyvät asiat ( nopeusnäyttötaulut, moottoritien alun siirto, 
tunneli Lahdenväylälle, parkkipaikat työmatkaliikenteelle ym.) siirrettiin 
liikennetyöryhmän käsiteltäviksi. 
Painostetaan kaupunkia liikennevalvontakameroiden lisäämiseen.

9.2.10  Pohjolanaukion ”Open space” ratkaisun seuraaminen ja kiirehtiminen 
siirrettiin niinikään liikennetyöryhmään.

9.2.11  Otetaan selvää ja seurataan, mitä entiselle postitalolle tapahtuu, samoin 
seurataan Vuoritalon mahdollista muuttamista asuinkäyttöön.

9.2.12  Nettisivuille ehdotettu LAHJOITA- painike on hyvä, toteuttamisen arvoinen 
idea.

9.2.13  Seurataan aktiivisesti alueen suojelukaavojen, Länsi-Käpylä, Olympiakylä, 
Osmonkulma, valmistelua sekä Käärmetalon ja Kansanasuntojen peruskorjausta. 
Ollaan mukana Koskelan terveyskeskuksen kansalaistyöryhmässä. 

10. Toimintarutiinit
Kokoustilana käytetään kirkon korttelin kerhohuonetta. Kokoukset pidetään torstaisin.
Esityslista lähetetään ennakkoon sähköpostilla.
Korjatut pöytäkirjat lähetetään sähköpostitse hallituksen jäsenille.

11. Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat
11.1  Jäsenkirjeen luonnos käsiteltiin. Tintti lupasi oikolukea. Jäsenkirjeen mukana 
lähtee hallituksen jäsenluettelo, toimintakertomus ja toimintasuunnitelma. Kirje lähtee
pääsiäisen jälkeen.

11.2  Arkistointi. Timo Karlsson nidotuttaa kansiin Käpylä-lehdet viimeisen 10 
vuoden ajalta. Lehti numero 3/2011 puuttuu. Löytyisikö se joltakulta?

12.3  Helkan vuosikokous. Tänä vuonna kokoukseen ei voitu osallistua 
kutsusekaannuksen vuoksi.         
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11.4  Kevätsiivoustalkoot järjestetään 15.5. klo 17.00 lähtien Taivaskalliolla.

11.5  Tavaranvaihtopäivä 12.5. klo 10.00-12.00, Untamontien koulun pihalla.

11.6  Intianpuistossa  on toukokuun 10. päivänä tapahtuma ”Kaikki  keinumaan”. 
Kotiseutuliiton vuoden teemaksi on valittu liikuntapaikat.

11.7  Käpylän metsien uudistus on aloitettu.

11.8  Helkan kautta on tullut ilmoitus Radio Kontulan lähiradiotoimintaan 
osallistumismahdollisuudesta. Pyydetään Jouni Aavaluomaa keskustelemaan Käpylän 
peruskoulun rehtorin kanssa, josko oppilaat olisivat kiinnostuneita ohjelmien 
tekemisestä.

11.9  Marjatta Kurejoki järjestää seuralle infopöydän Kyläjuhlille, jotka pidetään 19.-
20. 5.

12. Seuraava kokous
Seuraavat kokoukset: to 3.5. kirkon korttelin kerhohuoneessa, to 24.5 Karppisilla ja to 
30.8. klo 18.00 kirkon korttelin kerhohuoneessa.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.20 

Kalevi Vuorento Liisa Eerikäinen 
Puheenjohtaja Sihteeri
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