
Käpylä-Seura ry Pöytäkirja 6/2012

Hallituksen kokous 

Aika Torstai 31.8.2012 klo 18.00

Paikka Kirkon korttelin (kortteli 824) kerhohuone

Läsnä           Kalevi Vuorento (pj)                    
                           Bert Bjarland 

Liisa Eerikäinen
                      Matti Eronen

                               Pekka Haltia    
                      Timo Karlsson  

                                Tintti Karppinen 
                         Marjatta Kurejoki
                                Kai Ovaskainen  

Kaija Rantanen (siht.)
Kirmo Wartiovaara

                                

1, Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.05.

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

3. Esityslista.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja.

Edellisen kokouksen pöytäkirja 5/2012 hyväksyttiin. 

5. Käpylä-Lehden asiat.
17.8.2012 oli Alice Karlssonin ja Eini Kakkosen kanssa neuvonpito tulevasta 
päätoimittajasta. Alice lopettaisi joulusta. Kysellään mahdollisia ehdokkaita ja Jauri 
Varvikon kanssa käydään sitten ehdokkaat läpi. Vastaisuudessa voitaisiin valita eri 
aihepiirien sektorivastaavat.
Kiitokset Alicelle taas hyvästä lehdestä numero 6.
Nro 7 Alakerran kirjoitusvuoro on Liisa Eerikäisellä, Dead Line on 7.9.2012.
Katri Linden on tehnyt isänsä Tapio Lahdenperän tavaroista löytöjä seuralle:
Esittävän Taiteen Kerho ja Ohjelmakerho:
Perustamiskirja, Käpylä-Seura ry toukokuulta 1951
(hänen isoisänsä Bertel Lahdenperä, hänen vaimonsa Helmi ja tyttärensä Raili ovat 
mukana perustamiskirjan allekirjoittaneissa).
Käpylän Suojeluskunnan julkaisu: Käpylän puutarhaesikaupunki, 20-vuotisvaiheet
Käpylän Suojeluskunta;15-vuotisvaiheet, julkaistu Helsingissä 1938 
Käpylä puutarhakaupunginosa 1920-1970, 50 vuotta julkaistu 1970.
Vastalahjaksi annamme Asta Korpin kirjoittaman Käpylä-kirjan.
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6. Toimintajaostojen terveiset
Matti Eronen kertoi kaavoitus. ja liikennetyöryhmän kuulumisia.
- Koskelan sairaala-alueen ja pesuloiden alueen suunnittelu jatkuu
- Koskelan varikkoalueelle suunnitellaan laajennusta
- Kisakylän ja Olympiakylän suojelukaavaan suunnitellaan Väinölänkadun 

ottamista mukaan.
- Vuoritaloa kaupitellaan asunnoiksi
- SYP:n talo puretaan ja paikalle kaavaillaan asuintaloa.
Timo Karlsson (arkistointi) kertoi, että nyt on nidottu Käpylä-Lehteä
 55 vuoden ajalta kirjastoa varten. 

7. Yhteistyö naapuriseurojen kanssa
Tuuli Kunnas Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksestä on tehnyt lausunnon Helsingin 
kaupungille Koskelantien  bussikaistoista. Allekirjoittajina omakotiyhdistys ja me. 
Yritetään saada vielä Kumpula-Seura mukaan allekirjoittajiin, Lisäksi todettiin ,että 
valorytmitykselläkin voisi saada parannuksia aikaan. Pekka Haltia lisää 
valorytmitysesityksen tähän. 

Puu-Käpylän asukasdemokratia/ Pihojen entisöinti, puunkato.
Tämä on aiheuttanut paljon hämminkiä ja mielipahaa asukkaiden keskuudessa,
mm. vaillinaisen tiedottamisen takia. Päätettiin järjestää syyskuun aikana 
pihahankkeista tilaisuus, johon kutsutaan asiantuntijoita kertomaan, mitä on tekeillä, 
milloin ja missä. sekä vastaamaan asukkaiden kysymyksiin. Matti kyselee sopivaa 
päivää asiantuntijoilta ja Kille kyselee paikkaa.

Helkan jäsentiedote 2/2012: www.helka.net/ Helkan merellinen puheenjohtaja-
palaveri tiistaina 11.9.2012 klo 17.00 kahvila-ravintola Pirittassa. Kille lupasi mennä.

Osoitteessa issuu.com/kotiseutuposti on luettavissa mm, Vaasan Asevelikylä 
www.kotiseutuliitto.fi/vaasan-asevelikylä-vuoden kaupunginosa.

Bert Bjarland on ilmoittanut Alppila-Seuralle olevansa yhteyshenkilö seurojen välillä. 

8.Ilmoitus-ja muut esille tulevat asiat
Käpylä-lääkäri Helena Mirandalle pitäisi löytää vuokra-asunto kohtuuhintaan 
Käpylästä. Ollaan kaikki kuulolla. Vastapalveluna saisimme lääkäripalvelua iltaisin ja 
viikonloppuisin.

Pro Kivinokka halutaan säilyttää ja tuki-ilmoitus asiasta on lähetetty.

Suomen kansallismuseon tiedonkeruu tärkeistä liikuntapaikoista. Kille palaa asiaan 
myöhemmin.

Ilmattarentien urheilukenttä on retuperällä Ilmoitus asiasta Antti Salaterälle.

Keijon majan vuokrasopimus päättyy 31.8.2012. Talon tulee olla purettuna 30.9.2012 
mennessä. Jollei entinen vuokralainen pura sitä, kaupunki tekee sen ja laskuttaa 
kustannukset.

2

http://www.helka.net/
http://www.kotiseutuliitto.fi/vaasan-asevelikyl%C3%A4-vuoden


Urbaania urputusta tilaisuus 11.10.2012 aiheena kunnallisvaalit. Kai Ovaskainen 
kyselee tiloja sekä yhdessä Jouni Aavaluoman kanssa tekee suunnitelman 
vaalikeskustelua varten.  

Tintti vei kesäkuussa Käpylä-Seuran onnittelut ruusun kera päiväkoti Alkun 
pitkäaikaiselle johtajalle Mirja Valveelle, joka täytti 90-vuotta 22.6.

Televisiosta tulevista Käpylä-aiheisista ohjelmista olisi toivottavaa saada kopio 
Käpylän kirjastoon.

17.8.2012 oli Helsingissä kansainvälinen kirjastokokous. Osallistujia oli ympäri 
maailmaa. 
Tintti kierrätti Käpylän kirjastossa vieraillutta ryhmää lähikorttelissa ja vei heidät 
kotiinsakin sekä esitteli alueen historiaa ja kirjastoyhdistyksen toimintaa. 

Käpylän kirjasto on lahjoittanut neljä laatikollista kirjoja Hämeenkoskella sijaitsevalle
Putulan yksityiselle kyläkirjastolle.

Kukkakauppa Tähtililjan Anja Tanniselle järjestetään kiitosjuhla 31.8.2012 Käpylän 
työväentalolla. Seurasta juhlaan osallistumassa Tintti, Liisa ja Kaija ja he vievät 
seuran lahjana Anjalle kuohuviinipullon.

Leikkipuisto Kimmon 60-vuotisjuhlat lauantaina 8.9.2012 klo 10.00-14.00

Kaiken kansan ja tavaran kirpputori Käpylän kirjaston aukiolla lauantaina 8.9.2012 
klo 10-.00-15.00

Puu-Käpylän alueella on uudet roskikset, muttei muualla. Ensi vuonna taloyhtiöillä on
oltava omat keräyspisteet.

Partiolippukunta Kuksat täyttää 40 vuotta 15.11.2012 

Nettikierrätysosastoa toivotaan Käpylä-Seuran sivuille.

Ratikka-ajelu päätettiin järjestää tänäkin vuonna. Lauantaina 17.11.2012 kolme lähtöä 
Käpylästä , klo 10.,11, ja 12. Viimeinen vuoro takaisin klo 13 Kauppatorilta.
 

12, Seuraava kokous
Seuraava kokous on 27.9.2012. klo 18.00  kirkon korttelin kerhohuoneessa.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.35 

Kalevi Vuorento Kaija Rantanen
Puheenjohtaja Sihteeri     
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