
Käpylä-Seura ry Pöytäkirja 7/2012

Hallituksen kokous 

Aika Torstai 27.9.2012 klo 18.00

Paikka Kirkon korttelin (kortteli 824) kerhohuone

Läsnä           Kalevi Vuorento (pj)                    
                           Jouni Aavaluoma

Liisa Eerikäinen
                      Matti Eronen

                               Tintti Karppinen 
                         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 6/2012 hyväksyttiin. 

5. Käpylä-Lehden asiat.
Tämän asian käsittelyn ajan Alice Karlsson oli paikalla.
Käpylä-Lehden uudeksi päätoimittajaksi valittiin yksimielisesti Eija Tuomela.
Alice Karlsson jatkaa edelleen kirjoittamista lehteen ja toimii Eijan apuna.
Käpylä-Seura ei lähde vakituisesti eikä väliaikaisesti sponssaamaan lehteä.
Kanta-Helsingin Omakotiyhdistykseltä voisi pyytää sponssausta.lehdelle.
Lehteen yritetään hankkia lisää mainostajia.
Jauri Varvikon kirjeen pohjalta ei hätää lehden talouden suhteen tällä hetkellä.
Eri aihepiirien sektorivastaavat otetaan esille ensi kerralla.
Lehden nro 8 ilmestyy 17.10.2012. Alakerran kirjoitusvuoro on Matti Erosella.
Dead Line on 5.10.2012. Matti kirjoittaa Puu-Käpylän maisemointia koskevasta 
suunnittelupalaverista, joka pidetään Puu-Käpylän asukkaille 1.10. Amerin tiloissa
Alice Karlsson esitti meille kylään kutsun ja päätimme pitää joulukuun kokouksen 
hänen luonaan. Kiitos Alicelle kutsusta. 
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6. Toimintajaostojen terveiset
Nettiryhmä: Kille on päivittänyt seuran nettisivuja, poistanut vanhaa tietoa ja lisännyt 
uutta. Bertillä on ruotsinkielinen rinnakkaisversio nettisivustosta työn alla.

Ympäristöryhmä:Aino Halonen on lähettänyt seuralle kutsun korttelin 819 
takapihoille 7.10.alkuillalla pidettävään tapahtumaan ja samalla esittää, voisiko 
Käpylä-Seura kustantaa  tapahtumaan vaikka grillimakkarat. Päätettiin hankkia ja 
kustantaa makkarat.

Kaavoitus ja liikenne: Bussi 55:n reitti (liite). Asia jätetään hautumaan, ei tehdä 
lausuntoa.
Pyöräilyreitteihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ja parantaa niiden 
turvallisuutta. Pohjolankadulla ei ole ollenkaan pyörätietä, joka olisi tosin vaikea sinne
lisätä. Kannatamme pyöräilyä ja yksityisautoilun vähentämistä.

Talous- ja jäsenhankinta: Suoritamme jäsenhankintaa kaikissa seuran tilaisuuksissa.
Kotiseutuliitto järjestää seminaarin yhdistysten taloudenhallinnasta. Marjatta ja 
mahdollisesti uusi taloudenhoitaja voivat osallistua seminaariin.

7. Yhteistyö naapuriseurojen kanssa
Puu-Käpylän pihojen entisöinti/puunkaato kortteli 817 suunnittelupalaveri 1.10.2012 
korttelin asukkaille Amerin tiloissa.
15.11. laajempi kokous koskien koko Käpylää. Kokoonkutsujina Käpylä-Seura ja 
Käpylän Klubi?  Kansanasunnot  vuokraa  kokoustilan, ilmeisesti Amerin auditorion.
Olympiakylässä vastaava juttu on hoidettu hienosti. Pyydetään sieltä joku mukaan 
tähän tilaisuuteen. Kaupunkisuunnitteluvirastosta tulee tilaisuuden vetäjä.

Kaiken kansan ja tavaran kirpputori Käpylän kirjaston aukiolla lauantaina 8.9.2012 
klo 10-.00-15.00 sujui hyvin ja paikalla oli sopivasti väkeäkin.

Demokratiahanke / Koskelan sairaala-alue (liite). Käpylä-Seura allekirjoittaa 
demokratiahankkeen, lisäten siihen Eero Penttisen nimen sekä hänen ehdotuksensa 
HSL-.Joukolla Okeliin (liite).

Vaalipaneeli 11.10. klo 18.00 Käpylän peruskoulun liikuntasalissa, Mäkelänkatu 93. 

Käpylän peruskoulun vanhempainyhdistys on mukana järjestämässä tilaisuutta. 

Vaalipaneelin yleisössä on mukana 9. luokan oppilaita Käpylän peruskoulusta ja 

Yhtenäiskoulusta. Tilaisuus on heille osa koulun yhteiskunnallista opetusta. 

Tilaisuuden tarjoilusta vastaa oppilaiden pitämä kahvila, jonka tuotolla rahoitetaan osa

leirikoulua. Kai ja Jouni vetävät tilaisuuden. Käpylässä on paljon 

kunnallisvaaliehdokkaita, joten esitetään, että jokaisesta puolueesta tulee vain kaksi 

ehdokasta paikalle. Seuran hallituksen jäseniä pyydetään lähettämään selkeitä 

kysymyksiä Kaille ja Jounille, jotka kasaavat aiheet yhteen ja kokoavat kysymykset, 

jotka esitetään ehdokkaille.
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 8. Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat
Suomen kansallismuseo kerää tietoja suomalaisille tärkeistä liikuntapaikoista. 
Kyselyyn toivotaan vastauksia 1.10.2012 mennessä (liite).

Ulkoilmaelokuvista ei olla saatu lisätietoja vaikka Kille on niitä kysellyt. Palataan 
asiaan keväällä (liite).

Käpylä täyttää 100 vuotta vuonna 2020 (liite).
Kokoonkutsuttaviin yhteisöihin tehtiin seuraavat muutokset: lisätään ainakin Petrus 
församling, Kottby svenska lågstadieskola ja kirjasto ja kentät hoitaa  Rakennusvirasto
/ Petri Arponen. Sponssausta voidaan pyytää ainakin HOK-ELANNOLTA. Palataan 
asiaan myöhemmin.

IHME (liite). Emme lähde mukaan.

Ratikka-ajelu on lauantaina 17.11.2012 kolme lähtöä Käpylästä , klo 10.,11, ja 12. 
Viimeinen vuoro takaisin klo 13 Kauppatorilta.

Vuoritalomitali nimettiin ympäristömitaliksi ja se annetaan ympäristöteoista. 
Päätimme kahdesta ensimmäisestä mitalinsaajasta.

Ilmattarentien urheilukenttä on kunnostettu, kiitokset Bertille. Bert voisi kysyä 
Yhtenäiskoululta, mitä kentällä vielä tarvitaan esim. jalkapallomaaleja ja yrittää 
kerjätä niitä sitten vielä kaupungilta.

Oulunkylän seurakunnan nimen muuttaminen Taivaskallion seurakunnaksi (liite).
Nimenmuutosesitys hylättiin.

Romuautoja seisoo kuulemma Käpyläntie 12:n kohdalla. Ne pitäisi saada pois.
Kaija ilmoittaa rekisterinumerot Rakennusviraston asiakaspalveluun.

Kati Rapian seinämaalaus päiväkoti Käpylinnassa, Mäkelänkatu 86-96.
Näyttely on  avoinna yleisölle lokakuun jokaisena tiistaina klo 6.30-17.30.
_
Kirjasto on pelkkänä korvana- kerro ideasi! Kirjasto pyytää mielipidettäsi, millainen 
on unelmiesi kirjasto. Verkkokeskustelu on avoinna 24.9. – 12.10.2012 osoitteessa 
www.unelmienkirjasto.fi. .

 Käpylän peruskoulun Hykkylän rakennuksen katolla on taideteos  Omille siiville, 
jonka on suunnitellut taiteilija Kaarina Kaikkonen. 

Joulukalenteri: Käpylä-Seura avaa jälleen kalenterin lauantaina 1.12.2012.
Mietitään, mitä tehdään ja missä. Tintti lähettää tiedon vanhan postituslistan mukaan. 

 9. Seuraavat kokoukset
Seuraavat kokoukset ovat 25.10 ja 29.11, joulukuun kokousaika vielä auki, 
tammikuun kokous on 31.1.2013 kello 18.00 kirkon korttelin kerhohuoneessa.

3



10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.15 

Kalevi Vuorento Kaija Rantanen
Puheenjohtaja Sihteeri     
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