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Hallituksen kokous 

Aika Torstai 29.11.2012 klo 18.00

Paikka Kirkon korttelin kerhohuone

Läsnä           Kalevi Vuorento (pj)                   
     Jouni Aavaluoma 18.15 alkaen
                    Liisa Eerikäinen

Matti Eronen 
Pekka Haltia 18.20 alkaen

                      Tintti Karppinen 18.15 asti
Timo Karlsson                          
Marjatta Kurejoki

                                Kaija Rantanen (siht.)
Kirmo Wartiovaara

                                

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00

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

3. Esityslista.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, muuttamalla kohta 9, seuraava 
kokous, ensimmäiseksi käsiteltäväksi asiaksi.

 4. Seuraava kokous
Seuraava kokous on Tintillä 18.12.2012 kello 18.00. Alice Karlsson, Antti Salaterä ja 
Eija Tuomela on kutsuttu mukaan. Naisten sauna on kello 17.00.

5. Edellisen  kokouksen pöytäkirja.
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.. 

6.Käpylä-Lehden asiat

Käpylä-Lehti numero 10 ilmestyy 12.12.2012. Alakerran kirjoitusvuorossa on Timo 
Karlsson ja Dead Line on 30.11.2012.
Kaija kertoi saaneensa palautetta lehden jakelusta ja ottaneensa yhteyttä lehden 
kustantajaan, joka lupasi lisätä lehden painosmäärää ja antaa palautetta 
Jakeluexperteille.
Kaija laittoi myös palautetta Jakeluexperttien nettisivuille, joihin kuka tahansa voi 
antaa palautetta ja liittyä postin jakelun seurantaan. Kaija tekee jäsenkyselyn 
sähköpostitse Käpylä-Lehden seuraavan numeron jakelusta ja kehottaa jäseniä 
antamaan palautetta jakeluexperteille, www.hjex.fi , jos on aihetta. 

http://www.hjex.fi/


7.Toimintajaostojen terveiset

7.1. Nettiryhmä: Bertin ehdotus  ruotsinkielisen rinnakkaissivuston toteuttamiseksi on 
käsitelty HELKAN viestintäryhmässä, joka esittää, että HELKAn hallitus tekisi 
asiassa päätöksen seuraavassa kokouksessaan ti 11.12.2012. Bert on tehnyt siivous- ja 
uudelleenorganisoimis- ja rakentamistöitä suomenkielisten sivujen parissa. Siellä on 
nyt tietoa hallituksen kokoonpanosta ja hallituksen kokouksen pöytäkirjat vuodesta 
2009 alkaen, paitsi vuoden 2011 pöytäkirjat puuttuvat. Kaija toimittaa ne Bertille. 
Lisäksi elävä joulukalenteri löytyy sieltä sekä Historia-kohdassa Hymykuoppa 
esittelee myös Vuoritaloa, joka nyt on palanut.
Rasmus Ilvessalo, käpyläläinen, joka opiskelee mediaa, on valmis korvauksitta 
tekemään nettisivuston kanssa ylläpito- ja uudelleenrakentamistöitä. Kille keskustelee 
Rasmuksen kanssa ja mikäli hänelle sopii, niin jatkossa, hän hoitaisi suomenkieliset 
sivut, Ulla tukenaan ja Bert puolestaan ruotsinkieliset sivut.

7.2.Ympäristöryhmä: Käsitellään kohdassa 8.

7.3. Kaavoitus- ja liikenne: 
Kaupunkisuunnittelulautakunta teki 13.11. 2012 Koskelantien risteystä koskevan 
päätöksen.  Kanta-Helsingin omakotiyhdistys ja Käpylä-Seura tekivät syksyllä 
aloitteen Koskelantien joukkoliikenteen parantamisesta. Esitämme. että 
aloitteessamme esitettyjä asioita pohditaan kaupungin puolelta nyt uudelleen, kun 
risteystä kerran muutetaan. Bussikaistan jatkaminen itään ei poista montaakaan 
pysäköintipaikkaa ja tarvittaessa pysäköinti voitaisiin sallia ruuhka-aikojen 
ulkopuolella.

Mäkelänkadun ja Koskelantien liittymän kaistajärjestelyt on hyväksytty. 
http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/P__t_ksenteko/Asiakirja?ls=11&doc=Ksv_2012-11-
13_Kslk_31_P  k  

Pekka Haltia on tehnyt tätä liittymää koskevan esityksen, joka hyväksyttiin. Kille 
tekee lisäyksen Sofianlehdonkadun osalta ja toimittaa sen Pekalle. Koska osa 
tehdyistä esityksistä on kaupunkisuunnittelulautakunta jo hyväksynyt, niin Pekka 
tekee esitykseen tarvittavat muutokset ja toimittaa sen sitten 
kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 Matti pyytää arkkitehti Paula Kinnusen kertomaan Käpylän kaavoituksen 
etenemisestä sekä alueen liikennesuunnittelijaa kertomaan 
liikenneturvallisuussuunnitelmasta seuran hallituksen ensi vuoden ensimmäiseen 
kokoukseen..

7.4.Talous- ja jäsenhankinta.
Kille on luonnostellut seuralle jäsenkorttia. Kille jatkaa jäsenkortin suunnittelua, 
lisätään www-sivut ja poistetaan numero.

http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/P__t_ksenteko/Asiakirja?ls=11&doc=Ksv_2012-11-13_Kslk_31_Pk
http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/P__t_ksenteko/Asiakirja?ls=11&doc=Ksv_2012-11-13_Kslk_31_P
http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/P__t_ksenteko/Asiakirja?ls=11&doc=Ksv_2012-11-13_Kslk_31_P


8. Ajankohtaisia tapahtumia.

8.1. Keskustelutilaisuus Puu-Käpylän piha-alueiden peruskorjausten tavoitteista 
torstaina 15.11.2012 kello 18.00 Amer Sports Oyj:n auditoriossa.
Paikalla oli runsaasti väkeä ja sovittiin, että saneerauksen kohteena olevasta korttelista
valitaan varsinainen ja varajäsen ohjausryhmään. Liitteenä on Alice Karlssonin 
tekemä todella kattava muistio tilaisuudesta. 

8.2.Elävä joulukalenteri
Tintillä on avain kirjastoon, joten joulukalenterin luukkuja päästään availemaan.  
Käpylä-Seura avaa joulukalenterin 1.12.2012  kello 18.00. 

8.3. Helka kaupunginosayhdistysten näkyvyys
Bert oli 13.11.2012 HELKAlla pidetyssä ”kaupunginosayhdistysten näkyvyys”-
kurssilla, josta hänelle jäi mieleen seuraavaa. Käpylän historiaa voisi täydentää listalla
Käpylässä asuneita tai toimineita merkkihenkilöitä/julkkiksia kautta aikojen esim. 
valikkoon Historia->julkkiksia. Bertin ehdotusta kannatettiin.

8.4. Stipendi/vuoden käpyläläinen. 
Keskusteltiin stipendin antamisesta Käpylän partiolaisten keväällä tekemää Nepalin 
matkaa varten Ringo Puurtiselle, joka on Käpylän partiolippukunta Kuksien 
hallituksen jäsen. Päätettiin antaa Ringo Puurtiselle stipendi määrältään 200 €.
Pyydettiin pohtimaan ehdokkaita vuoden käpyläläiseksi? Päätetään seuraavassa 
kokouksessa.

8.5.Vuosikokousvalmistelut
Vuosikokous pidetään to 28.2.2012 kello 18.00 Kalervonkatu 8. 
Paikanvaraus ja tarjoilu. Kaija ja Marjatta.
 Ilmoitus lehteen ja  jäsenkirje, Kille  ja Kaija.
Toimintakertomus, Kaija
Toimintasuunnitelma,  Kille.
Tilinpäätös,. Marjatta

9. Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat
9.1. Leo Rannikko /Iso Käpy: Puolletaan Käpyä liikenneympyrään, jos korkeus 2–3 
metriä. Kille ilmoittaa asiasta Rannikolle..

9.2. Kirjastoasioita
Kille, Timo ja Tintti ovat luovuttaneet Käpylä--Lehden  2002 –2006 vuosikerrat 
nidottuna ti 30.10.2012 kirjastolle. Kari Vante otti ne kiitollisena vastaan.

9.3. Osallistuva Budjetointi. Kille hoitaa.

9.4. Uusi kotiseutuposti ilmestynyt, www.kotiseutuliitto.fi

9.5. Timo on tehnyt Tapio Lahdenperän lahjoittamasta kirjasta kopioita, joista yksi 
toimitetaan kirjastoon. Käpylä-kirja on luovutettu Tapio Lahdenperälle.

9.6. Itsenäisyyspäivän lipunnosto on Taivaskalliolla 6.12.2012 kello 09.00.

http://www.kotiseutuliitto.fi/


9.7. Helkan seminaari kaupungin paikalliskehittämisestä 4.12. (Leader- toimintamalli)

9.8. Liisa kertoi Suomen audiovisuaalisesta keskuksesta, josta löytyy kaikki Suomen 
filmit. Liisa kyselee, saisiko sieltä kaikki Käpylä-aiheet yhteen koottuna  

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.20.

Kalevi Vuorento Kaija Rantanen 
Puheenjohtaja Sihteeri


