
Käpylä-Seura ry         Protokoll 10/2013     
Sofielundsgatan 9 D 39           
 
 

 Styrelsemöte 
 
Tid  torsdag 12.12.2013 kl 17.30 
 
Plats  Karppinens, Väinölägatan 8 B 
 
Närvarande Kalevi (Kille) Vuorento (ordf.) 
 Jouni Aavaluoma 

Bert Bjarland (sekr.)    
Liisa Eerikäinen 
Tintti Karppinen 
Marjatta Kurejoki   

 samt Eija Tuomela –Lehti (Käpylä-lehtis chefredaktör) 
  
 
        1. Mötets öppnas 

Ordförande öppnade mötet kl 18.10. 
 

2.  Beslutförhet 
Mötet konstaterades vara beslutfört. 
 

3.  Föredragningslista  
Föredragningslistan godkändes. 
 

4.  Föregående mötes protokoll  
 Protokollet från föregående möte godkändes. 
 
5. Arbetsgrupper 
 
    Planering och trafik 

Rundvandringen fredagen 6.12 för att inspektera de platser som föreningen vill värna om i 
stadsplaneringens vision för Hfors nya generalplan diskuterades. I rundvandringen deltog 
Kille, Olli, Bert, Liisa, Tintti, Risu, Jorma Itkonen och Hannu Takala. Rundvandringen gick från 
Louhiparken till Nyyrikkiparken. Diskussionen resulterade i följande: 
- mötet beslöt föreslå att skidhopparbacken vid jättegrytan iståndsätts 
- mötet beslöt föreslå att kälkbacken på Himmelsberget iståndsätts 
- Louhiparken bör skyddas mot järnvägsbuller, t.ex med ett längs järnvägen löpande s.k 

velopodium i två våningar med på podiet på passande ställen byggda bostäder, resten av 
Louhiparken skall bevaras obebyggd 

Dessa förslag ska presenteras under diskussionskvällen den 15.1 och den lokala Lions-
klubben ska lobbas för att fås att omfatta förslagen.  
 

   Kommunikation 
Käpylä-lehtis chefredaktör Eija Tuomela –Lehti fick en applåd för sitt arbete med tidningen;  
ekonomin är för tillfället i skick och det finns rikligt med material. Deadline för januarinumret 
är 16.1.  
 



6. Anmälnings- och övriga ärenden 
 

6.1.  En offentlig diskussionskväll ”Urbaania urputusta” kring stadsplaneringens visioner för 
Hfors nya generalplan ordnas onsdag 15.1.2014 kl 18 i den finska grundskolan ’Hykkylä’, 
Backasgatan 93. Villaföreningen Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys och Kottby Lionsklubb 
inbjuds och engageras. 
 
 6.2. Kehrä (Helkas projekt för lokala utvecklingsgrupper). Kille som inte kunde närvara vid 
det första mötet pga att det kolliderade med detta styrelsemöte ska i fortsättningen 
representera föreningen.   
 
6.3.  Årets Kottbybo.  En kandidat till utmärkelsen ’årets Kottbybo’ föreslogs och godkändes 
av mötet. Utmärkelsen kungörs på årsmötet. Det föreslogs också att man att följande år 
försöker hitta en en yngre kvinna för utmärkelsen. 
 
6.4. T-skjortor.  Ordförande berättade att kassören hade fått en offert på T-skjortor med 
tryck både fram och bak för 7.44 € / st inkl moms.  Priset verkade så lågt att mötet beslöt att 
försöka kolla upp om T-skjortorna är etiskt producerade och försäljaren eller producenten 
kan uppvisa certifikat på detta.  
 
6.5. Hästdragna stjärngossar. Det konstaterades att det under söndagens (8.12) 
stjärngossekavalkad, som ingår i den levande julkalendern, hade varit svårt för åtminstone 
en del barn att se stjärngossarna mellan alla vuxna som kantar rutten. Mötet beslöt därför 
utreda om man nästa år eventuellt kunde ordna med ett hästdraget flak för stjärngossarna 
att stå på så att de skulle synas bättre över folkhavet.  
 
6.6. Kottbyspelet. Tintti meddelade att hon i november 2013 blivit medveten om att en 
version av hennes Kottbyspel sen 2009 har producerats och sålts i Tammerfors av Lapin 
Omakotiyhdistys. Efter att hon i december fått ett exemplar av spelet kunde hon konstatera 
att det på spelet bara fanns en för hand skriven anteckning om att det är en kopia av hennes 
spel, att det innehöll fem av hennes originalrim utan parentes och att copyrighten till Lapin 
Omakotiyhdistys (!) var överstruken med filtpenna. Tintti kommer att kontakta Lapin 
Omakotiyhdistys.  
 

7. Följande möten 
Följande styrelsemöte hålls i mötesutrymmet på Kalervogatan 8 torsdag 23.1.2014 kl 18.  
Årsmötet hålls på samma ställe torsdag 20.2.2014 kl 18.      
   

8. Mötet avslutas 
Ordförande avslutade mötet kl  19.32.  
 
 
 
Kalevi  Vuorento  Bert Bjarland 
Ordförande   Mötessekreterare 


