
Käpylä-Seura ry Pöytäkirja  10/2012

Hallituksen kokous 

Aika Tiistai 18.12.2012 klo 18.00

Paikka Tintti ja Risu Karppisen kotona, Väinölänkatu 8 B

Läsnä           Kalevi Vuorento (pj)                   
     Bert  Bjarland 18.55 alkaen

Liisa Eerikäinen
Matti Eronen 18.40 alkaen
Pekka Haltia 18.55 alkaen

                      Tintti Karppinen 
Marjatta Kurejoki

                                Kai Ovaskainen
Kaija Rantanen (siht.)

                                

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.20

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

Käpylä-Lehti numero 1 ilmestyy 30.1.2013. Alakerran kirjoitusvuorossa on Tintti 
Karppinen ja Dead Line on 18.1.2013.
Päätoimittaja vaihtuu, Eija Tuomela tulee Alice Karlssonin työtä jatkamaan. 

6.Toimintajaostojen terveiset

 6.1.Nettiryhmä: Rasmus Ilvessalo on lupautunut tekemään seuran suomalaisen 
nettisivuston kanssa ylläpito- ja uudelleenrakentamistöitä. Bert on siivonnut ja 
uudelleenorganisoinut kotisivuja ja poistanut 2-3 vuotta vanhoja tietoja ja lisännyt 
uutta tietoa. Nettikeskustelut esim. asunnoista siirretään ilmoituspalstalle. Myös 
keskustelupalstalta siivotaan vanhat pois. Karjalaa koskevat asiat kuuluvat 
Karjalaliiton sivustolle. Bert pyysi sähköpostitse ideoita koskien nettisivuja.

6.2. Kaavoitus-ja liikenne
Arkkitehti Paula Kinnunen tulee seuraavaan hallituksen kokoukseen 31.1.2013 
kertomaan Käpylän kaavoituksen etenemisestä. Liikennesuunnittelija Jaakko 
Heinonen ei vielä antanut varmaa lupausta tulostaan .kokoukseen.. 



6.3. Talous ja jäsenhankinta
Kille on luonnostellut edelleen jäsenkorttia. Sovittiin, että siitä otetaan jäsenmaksu 10 
euroa pois. Kille kertoi, että uudeksi taloudenhoitajaksi on lupautunut Kirsi Kinnunen 
(lempinimeltään Nökö). Hän ei laskuta meitä. Kutsumme hänet tammikuun 
kokoukseen. Taloudenhoitajan vaihto tapahtuu vuosikokouksessa.
 

7. Ajankohtaisia tapahtumia.

7.1.Elävä joulukalenteri
Joulukalenterissa on useita iltoja, joihin ei ole ilmoittautunut järjestäjää, joten ne ovat 
Käpylä-Seuran kontolla, toisin sanoen Karppiset ovat hoitaneet noiden iltojen 
kynttilöiden sytyttämiset ja muut rituaalit. Kiitokset siitä heille. Tintti kertoi, että 
tilaisuuksissa on ollut vaihtelevasti väkeä ja eri tilaisuuksiin paikalle tulleet 
ovat olleet tyytyväisiä. Kirjasto on hyvä ja keskeinen paikka ja sinne kannattaa
jatkossa keskittää myös mahdollisimman paljon itse ohjelmaa. Kalenteritaulu 
ja sen luukut ovat saaneet paljon kiitosta ja ihailua. Tähän asti nuorin avaaja 
on ollut 6 kk. Kalenterin kuviin liittyvä näyttely tulee kirjastoon lähiaikoina.

7.2. Stipendi/vuoden käpyläläinen. 
Stipendi 200 euroa annetaan lahjakorttina vuosikokouksessa Ringo Puurtiselle, joka 
pitää samalla pienen esityksen partiosta ja Käpylän partiolaisten tulevasta Nepalin 
matkasta.

8. Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat
8.1. Leo Rannikko /Iso Käpy: Kille on lähettänyt vastauksemme Rannikolle, mutta 
kommentteja siihen ei ole tullut.
8,2. Käpylän julkkikset. Kille tekee pohjan, johon kerätään julkkisten nimiä.
8.3. Vuosikokouksen puheenjohtaja. Kille on esittänyt pyynnön Martti Humppilalle, 
vastausta ei ole vielä tullut.
8.4. Killen uusi sähköpostiosoite on kille.vuorento@gmail.com
8.5. Oulunkylän seurakunnasta ilmoitettiin, että saamme käyttää Kalervonkatu 8:n 
kerhotilaa hallituksemme kokouksiin veloituksetta joka kuukauden viimeinen torstai 
kello 17.30 – 20.30 

 9. Seuraavat kokoukset
31.1.2013 klo 18.00 Kalervonkatu 8.
28.2.2013 klo 18.00 vuosikokous,   Kalervonkatu 8
muut: kuukauden viimeinen torstai, Kalervonkatu 8

10. Kokouksen  päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.05.

 
Kalevi Vuorento Kaija Rantanen 
Puheenjohtaja Sihteeri

mailto:kille.vuorento@gmail.com

