
Käpylä-Seura ry Pöytäkirja 8/2012

Hallituksen kokous 

Aika Torstai 25.10.2012 klo 18.00

Paikka Kirkon korttelin kerhohuone

Läsnä           Kalevi Vuorento (pj)                   
     Bert BjarlandJ
                    Liisa Eerikäinen

Matti Eronen 
                      Tintti Karppinen 

Timo Karlsson                          
Marjatta Kurejoki

                                Kai Ovaskainen  
Kaija Rantanen (siht.)
Kirmo Wartiovaara

                                

1, Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.10

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

3. Esityslista.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

 
4. Edellisen  kokouksen pöytäkirja.

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.. 

5. Käpylä-Lehden asiat
Eri aihepiirien sektorivastaavat: Sovittiin, että sektorivastuut ovat samat kuin 
hallituksen jäsenen yhteistyötahot  (liite).
Käpylä-Lehti numero 9 ilmestyy 14.11.2012. Alakerran kirjoitusvuorossa on Pekka 
Haltia ja Dead Line on 2.11.2012.

6.Toimintajaostojen terveiset
6.1. Nettiryhmä: Bert on ehdottanut HELKAlle  meidän kotisivujen 
ruotsinkielisen rinnakkaisversion rakentamista omaan tietokantaan ja 
omalla osoitteella, mutta Helka ei ole toistaiseksi suostunut tähän. 
Bert kyseleekin nyt, mitä mieltä kaupunki ja kunnallisvaaliehdokkaat 
ovat tästä, kielten yhdenvertaisuuteen viitaten. Hän on lähettänyt 
asiasta tekstin Hufvudstadsbladetin keskustelupalstalle. 

6.2.Ympäristöryhmä: Käsitellään kohdassa 7.
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6.3. Kaavoitus- ja liikenne: 
HLJ/puiteohj.http://www.hsl.fi/FI/mikaonhsl/julkaisut/Documents/2012/12-10-
02_HLJ%202015%20Puiteohjelma_HSLH.pdf
Kaavan valmistelija on tavattavissa Käpylän kirjastossa 25.10 2012 kello 16.00-19.00.
Liisa, Matti ja Tintti kävivät siellä. Tintti oli huomauttanut Mäkelänkadulla puiden 
välissä olevien valotaulujen sopimattomuudesta sinne.

Koskelantien  ja Tuusulantien välissä oleviin Mäkelänkadun risteyksiin pitäisi saada 
kamerat valvomaan punaisia valoja päin ajavia autoja. Asiaa viritellään.

6.4. Talous- ja jäsenhankinta: Todettiin taas kerran, että jäseniä pitäisi saada lisää.
Marjatta muistutti uuden taloudenhoitajan hankkimisesta.

Mustassapekassa saatiin pitää omaa pöytää 1.- 6.10. viikolla ja kortteja, 
kaupunkipolkuvihkosia ja mitaleja myytiin Seuran hyväksi hyvällä menestyksellä ja 
lisäksi Tintin Käpylä-pelejä. Samalla tuli peeärrää Seuralle. Tiskin takana ahersivat 
Kaija, Marjatta, Tintti ja Ulla (Valkeila). 

7. Yhteistyö naapuriseurojen kanssa.
7.1. Keskustelutilaisuus Puu-Käpylän piha-alueiden ja peruskorjausten tavoitteista 
torstaina 15.11.2012 kello 18.00 Amer Sports Oyj:n auditoriossa.
Asiantuntijat on kutsuttu paikalle. Pertti Alanko kertoo perinnekasveista ja Per Johan 
Bäckström puista. Päätettiin ottaa yhteyttä Pirkko Piiraiseen, josko hän voisi tulla 
kertomaan Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen teettämästä kasvi-inventoinnista 
mahdollisesti yhdessä Liisa Eerikäisen kanssa. Oli myös puhetta Olympiakylän 
huollon esimerkillisestä tavasta hoitaa pihojaan, eli kutsutaan Eija Maja Olympiakylän
huollosta sanomaan muutaman sanan heidän tavastaan hoitaa ja uudistaa pihojaan. J.P.
Turunen kaupunkisuunnitteluvirastosta juontaa tilaisuuden. 

7.2. Elävä joulukalenteri
Tintti kertoi joulukalenteriin kohdistuvista uudistuksista. Tänä vuonna on joka 
ilta klo 18 kirjaston edessä kalenterin kynttilätilaisuus. Ja kukin järjestäjä 
laittaa tietysti halutessaan itsekin tuikkuja ja kynttilöitä mielensä mukaan!
Kirjaston aulassa paljastetaan käpyläläistä maisemakuvaa (koko 6x 4 
postikorttia) poistamalla luukkukortti kerrallaan. Korteissa on numero ja 
kirjaston kuutiossa esiintyvä runo 
Kortin toisella puolella on skannattu kuva klubilla tehdyistä käpyläläisistä 
maalauksista ja joka ilta nuorin paikalla oleva avaa/poistaa luukun ja saa sen 
itselleen. Tilaisuus kestää n. 5 min ja samalla mainostetaan sen ja seuraavan 
päivän/illan kalenteritapahtumaa. Käpylä-Seura avaa joulukalenterin 
1.12.2012 ja tilaisuudessa kerrotaan vanhoja joulutarinoita ja tarjoillaan glögiä 
ja pipareita.

8. Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat
8.1. Leo Rannikko /Iso Käpy: Rannikolta on tullut uusi Käpy-ehdotus. Todettiin, että 
väärä käpy ja lisäksi liian suuri. Kille ilmoittaa Rannikolle, että vanha Käpy on 
parempi ja sopisi hyvin Tuusulantien varteen Käpylä-kyltin läheisyyteen.

8.2. Kirjastoasioita
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Käpylä-lehden vuosikerrat: Käpylän kirjastossa on 30.10.2012 kirjastoilta, aiheena 50-
luvun Käpylään liittyvät kirjat. Kille, Timo ja Tintti luovuttavat tässä tilaisuudessa 
kirjastolle Käpylä-Lehden  2002 –2006 vuosikerrat nidottuna.

Hyvä kirjasto: Killeltä linkki http://keskustakirjasto.fi/, missä voi käydä 
arvostelemassa kirjastoa.
Helsingin kirjastolta on jaettu myös ehdotus Osallistuva budjetointi: (liite).

8.3. Vuoritalomitalit: Bert on pelastanut kokonaisen urheilukentän, jonka ansiosta hän 
saa ensimmäisen vuoritalomitalin. Onneksi olkoon.

8.4.  Liisa kertoi, ettei Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys sponssaa meidän lehteä.

8.5. Kiitokset Jounille ja Kaille hienosti sujuneen vaalitilaisuuden järjestämisestä.

8.6. Joulukuun kokous pidetään Alicen luona 18.12.2012 kello 19.00. Tintti kutsuu 
Antti Salaterän ja Käpylä-Lehden uuden päätoimittajan Eija Tuomelan mukaan 
tilaisuuteen.

12. Seuraava kokous
Seuraava kokous: to 29.11. klo 18.00 kirkon korttelin kerhohuoneessa.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.40.

Kalevi Vuorento Kaija Rantanen 
Puheenjohtaja Sihteeri
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