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 Hallituksen kokous 

 

Aika  to 28.11.2013 klo 17.30 

 

Paikka  Kalervonkatu 8:n kerhohuone 

 

Läsnä Kalevi (Kille) Vuorento (pj) 

 Jouni Aavaluoma  klo 19.15 asti 

Bert Bjarland    

Liisa Eerikäinen 

 Pekka  Haltia 

Tintti Karppinen   

 Kaija Rantanen (siht.) 

 Kirmo  Wartiovaara  klo 19.55 asti 

 sekä taloudenhoitaja Kirsi Kinnunen ja Käpylä-lehden päätoimittaja Eija Tuomela –Lehti 

  

 

Timo Pokela Oulunkylä-Seurasta kertoi meille Oulunkylän historiasta sanoin ja kuvin. 

 
        1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.50 

 

2.  Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3.  Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4.  Edellisen kokouksen pöytäkirja  

 Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5. Käpylä-lehden asiat 

Nro 10 ilmestyy 11.12., aineistopäivä on 29.11., alakerran kirjoitusvuorossa on Liisa 

Eerikäinen.  Päätoimittaja  Eija Tuomelan mukaan seuraavaan lehteen on tulossa niin paljon 

asiaa, että osa pienemmistä  asioista  on laitettava  nettiin. Tintti kertoi olleensa yhteydessä 

Vuokraturvan toiminnanjohtajaan Timo Metsolaan, joka suhtautui myönteisesti ajatukseen 

mainostaa Käpylä-lehdessä. Tintti lähetti tiedon lehden ilmoitusvastaavalle Seija Kuoksalle.  

 

6. Toimintajaostot 

    Kaavoitus ja liikenne 

Yleiskaava. Yleiskaavasta käytiin vilkasta keskustelua.  Kirmo Wartiovaara tekee 

karttapiirroksen, johon on merkitty rakennukset seuran mielestä sopiviin paikkoihin käytyjen 

keskustelujen pohjalta.  Helsingin yliopisto on mukana selvittämässä Helsingin 

viherrakennetta yleiskaavaa varten. 

 

Maastokatsastus. Liisan ehdottama ja jo ed. kokouksessa kannatettu maastokatsastus  

Louhenpuistoon ja Taivaskalliolle on perjantaina 6.12.2013 kello 13.00. Kävely alkaa puretun 

Keijon majan kohdalta. 



   Talous- ja Jäsenhankinta. 

Pekka Haltia heitti idean koskien jäsenhankintaa. Jäsenkortit yksinään tuntuvat menevän 

huonosti kaupaksi, joten ne kannattaisi kytkeä Käpylä-Seuran logolla varustettuun t-paitaan. 

Asiaa kannatettiin ja  jätettiin harkintaan.  

 

7. Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat 

 

7.1.  Ratikka-ajelu. Ratikka-ajelu onnistui taasen hienosti, mukana noin 200 matkustajaa. 

 

 7.2. Joulukalenteri: Joulukalenteri on muilta osin valmis, Tintti laittaa vielä kirjastossa 

olevaan varsinaiseen joulukalenteriin  luukut.  Luukkuina on Käpylä-aiheisia joulukortteja, 

joihin tulee sen päivän loru, ja avaaja saa kortin itselleen. Tänä vuonna lasketaan lorun avulla 

avaaja.  

 

7.3.  Vuosikokousasiat  ja vuoden käpyläläinen.  Käytiin läpi vuosikokoukseen liittyviä 

asioita. Niihin palataan vielä.  Vuoden käpyläläistä mietitään edelleen. 

 

7.4. Entä jos, Helsinki? –seminaari tänään 28.11. klo 18-20.30 + pirskeet 21.00-  Ravintola 

Sture 21. Ympäristöryhmän jäsen Risu Karppinen osallistuu tilaisuuteen ja Liisa Eerikäinen ja 

Kille Vuorento ovat menossa sinne heti kokouksen jälkeen. Seura tukee tilaisuutta 100 

eurolla aiemmin sovitun 200 asemesta, koska järjestäjät luopuivat orkesterin tilaamisesta 

eivätkä niin ollen tarvitse siihen tukea.    

 

7.5. Kotiseutuposti 4/2013 http://issuu.com/kotiseutuliitto/docs/kotiseutuposti_4_2013 

 

7.6. Helkan uutiskirje 3/ 2013 http://helka.net/jsentiedotteet-mainmenu-141/2917-helkan-

jasentiedote-3-2013-ja-syyskokouskutsu 

 

7.7. Raitioliikenteen linjastosuunnitelma  http://hslraitioliikennelinjasto.blogspot.fi/ 

 

7.8.  Omakotiyhdistyksestä  pyydetään joku henkilö puhumaan Omakotiasukkaan oppaasta 

ja Länsi-Käpylän ympäristöhistoriallisesta selvityksestä maaliskuun kokoukseen.  

 

7.9. ”Urbaania urputusta”-yleisötilaisuus järjestetään Käpylän koululla ke 15.1.2014 kello 

18.00. Pyydetään mukaan koulun vanhempainyhdistys  (Jouni hoitaa?) sekä Kanta-Helsingin 

Omakotiyhdistys ja muita alueen toimijoita.  Käpylä-Seura toimii koollekutsujana.  Aiheena 

on yleiskaava.  

 

7.10  Tammikuun kokoukseemme tulee kaupunkisuunnitteluvirastosta  Marjaana Yläjääski. 

Pyydämme myös omakotiyhdistyksestä Tuuli Kunnasta tähän kokoukseen. 

    

8. Seuraavat kokoukset 

Seuraava kokous on to 12.12.2013 kello 18.00, Tintillä, Väinölänkatu 8 B,  

joulujuhlan merkeissä.  Naisten sauna on kello 17.00.        

   

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.30 

 

 

 

Kalevi  Vuorento  Kaija  Rantanen 

Puheenjohtaja   Sihteeri 


