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 Hallituksen kokous 

 

Aika  to 23.1.2014 klo 18.00 

 

Paikka  Kalervonkatu 8:n kerhohuone 

 

Läsnä Kalevi (Kille) Vuorento (pj) 

 Jouni Aavaluoma  i 

Bert Bjarland    

Liisa Eerikäinen 

 Pekka  Haltia 

 Timo Karlsson 

Tintti Karppinen  klo 19.15 asti   

 Kaija Rantanen (siht.) 

 Kirmo  Wartiovaara  klo 19.50 asti 

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

  

 

Ennen varsinaista kokousta Markku Aho esittäytyi.  Hän on käytettävissä valittaessa uutta Käpylä-Seuran 

hallitusta vuosikokouksessa. 

 
        1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15 

 

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 muutamalla lisäyksellä. 

 

5. Toimintajaostot 

    Kaavoitus ja liikenne 

 

Keskustelutilaisuus Helsingin uudesta yleiskaavasta oli Hykkylässä ke 15.1.2014 klo 18.00. 

Tilaisuus oli onnistunut. Paikalla oli runsaasti väkeä. Enemmistö oli sitä mieltä, että 

Taivaskallioon ei saa koskea. Velopodium  sai  muutoin kannatusta, paitsi Taivaskallion ja 

radan välisestä osuudesta oltiin kahta mieltä: rakennettu (velopodium) vai olemassa oleva 

luonnonmukainen pyörätie . Eija Tuomela lähettää muistion tilaisuudesta sähköpostitse 

Käpylä-Seuran hallituksen jäsenille. 

 

 Kille Vuorento on esittänyt kiitokset Hykkylän rehtori Sirpa Kopsalle siitä, että saimme pitää 

yleiskaavatilaisuuden koulun tiloissa. 

 

Parhaillaan on menossa Helkan yleiskaavatilaisuus. Matti Eronen osallistuu tilaisuuteen. 



Yleiskaavasta pyritään tekemään yhteinen lausunto Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksen 

kanssa ja lisäämään siihen mahdolliset eri näkemykset yksityiskohdista.  

 

Liikenne:  

Tintti Karppinen on taas todennut, miten holtittomasti ajetaan Mäkelänkadun risteyksissä ja 

kummasteli, miksei sinne ole saatu kameravalvontaa vaikka ideaa kannattivat seuran 

järjestämässä vaalikeskustelussa kaikki mukana olleet valtuustoon pyrkivät ja päässeet. Hän 

laatii kirjeen asiasta ja seura lähettää sen  kaupunkisuunnitteluvirastolle. YLE- Uutiset etsii 

risteyksiä, jotka ovat vaarallisia kevyen liikenteen kannalta .  Netissä voi kertoa, missä 

risteyksessä on meinannut jäädä auton alle.  Bert Bjarland laittaa tietoa asiasta 

nettisivuillemme. 

 

     Tiedotus ja viestintä 

Käpylä-lehden asiat: 

Eija Tuomela kertoi, että seuraava lehti on valmis. Hän teki koko lehden yksin, pariin kertaan, 

kun joutui välillä pudottamaan sivumäärää. Kiitokset Eijalle. 

 

Seuraavan alakerran kirjoittaa Matti Eronen tai Pekka Haltia. Kirjoitusvuorot menevät uusiksi 

uuden hallituksen myötä. 

       

     Ympäristöryhmä 

Liisa Eerikäinen kertoi keruuastioita löytyvän hyvin Puu-Käpylästä, mutta muualta ne 

puuttuvat. Lasi- ja lehtikeräyspisteet ovat Kimmonkentällä, mutta metallikeräys-  ja 

pahvikeräyspisteet puuttuvat. Liisaa pyydettiin tekemään kirjelmä, jonka allekirjoittajina 

olisivat  Käpylä-Seuran lisäksi  Käpylän ympäristöryhmä ja Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys.  

 

      Talous- ja Jäsenhankinta. 

Kille Vuorento on tutustunut ”Fruit of the Loom” t-paitakuvastoon ja Kirsi Kinnusella on 

suhteita painatusfirmaan, joten päätimme painattaa 50 – 100 kappaletta Käpylä-Seuran 

logolla varustettuja t-paitoja. Eija Tuomela suunnittelee painatusasun, jossa on kävyn kuva 

eli seuran logo ja teksti Käpylä-Seura. 

 

6.  Seuran vuosikokous 20.2.2014 kello 18.00, Kalervonkatu 8 

 

6.1. vuosikokouksen asiakirjojen hyväksyminen 

 Vuosikokouskutsu Käpylä-lehteen 

vuosikokouskutsu + esityslista jäsenille tekee Kille, monistaa Timo, jakelu Kaija 

toimintakertomuksen  tekee Kaija 

toimintasuunnitelman  tekee Kille 

talousarvion ja tilit hoitaa Kirsi 

Jäsenmaksut  10  euroa, kannatusjäsenmaksu 50 – 100 euroa. 

 

               6.2. hallituksen jäsenet ja muut toimijat 2014 

Puheenjohtajan kaksivuotiskausi päättyy. Kille Vuorento on lupautunut jatkamaan.  

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Bert Bjarland,  Liisa Eerikäinen, Timo Karlsson,  Kaija 

Rantanen ja Marjatta Kurejoki, joka valittiin viime vuonna  Kai Ovaskaisen tilalle, lisäksi Kirmo 

Wartiovaara on muuttamassa ulkomaille.  Liisa Eerikäinen ja Timo Karlsson haluaisivat 

luopua hallituspaikasta.  Ehdokkaita hallituksen uusiksi jäseniksi ovat Markku Aho, Jari 

Tuovinen ja Jaakko Tuomela. 

 



Toista kautta  jatkavat: Jouni Aavaluoma, Matti Eronen,  Pekka Haltia ja Tintti Karppinen. 

Koska  Kirmo Wartiovaara on ilmoittanut muuttavansa muille maille, hänen tilalleen valitaan 

vuodeksi uusi jäsen.   

Toiminnantarkastajana Ulla Valkeilaa  (kysyy Tintti)  ja hänen varalleen Kimmo Tevaluotoa    

ehdotetaan jatkamaan. 

Muita  toimihenkilöitä ovat taloudenhoitaja Kirsi Kinnunen ja lehden päätoimittaja Eija 

Tuomela-Lehti.  

 

              6.3. käytännön järjestelyt 

avain  Kaija 

tarjoilu Kirsi ja Kaija 

kunniakirja  (vuoden  Käpyläläinen) Kille 

vuosikokouksen puheenjohtaja Martti Humppila. OK. 

  

7. Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat 

 

    7.1. Ulla Valkeilan kellarista on löytynyt arkistolöydöksiä: 

 Risu Karppinen on siirtänyt sieltä Kirkkoherrantielle Timon taloyhtiön kellariin kaapin 

sisältöineen, mm kirjekuoria  A4 n. 200 kpl sekä pankkisiirtokuoria laatikollinen (heitetään 

turhina pois), sekä seuran logolla paperia laatikollinen, noin 100 kpl Hymykuoppa kirjaa sekä 

Käpylä- Seuran vanhoja pinssejä  ja Käpylä-Seuran mitali.  Bert  Bjarland laittaa kirjoja 

myyntiin 12 euroa kappale ja pinssejä (kuvan kanssa) 5 euroa kappale seuran nettisivuille. 

  

    7.2. Mertsi Fisher  Letchworthista, Englannista on halunnut tietoa Puu-Käpylästä.  

Bert Bjarland on neuvonut  Mertsiä ottamaan yhteyttä arkkitehtuurimuseon kirjastoon. 

 Mertsille lähetetään Käpylä-kirja. 

  

    7.3. Timo Karlsson ilmoitti, että arkistotilaa pitäisi saada. Pekka Haltia lupasi kysellä  tiloja. 

 

    7.4. Simon kirjapaino Paintprinting on luvannut 20 % alennuksen seuran  jäsenille.   

 

    7.5. Eero Penttinen on lähettänyt  seuralle terveisiä, että pidetään mielessä Käpylän 100-

vuotisjuhla, joka on  vuonna 2020. 

 

    7.6. Tänä keväänä ei ole Käpylä-juhlia, Käpylän kulttuuriyhdistyksen toimihenkilöpulan vuoksi. 

 

    7.7. Töölön kaupunkiosayhdistys on haastanut meidät mukaan keräämään rahaa  

            lahjoitettavaksi Uuden Lastensairaalan säätiölle.  

 Emme osallistu. 

    

    7.8. 4H-yhdistys olisi tulossa esittelemään toimintaansa meidän järjestämiimme tilaisuuksiin. 

     

    7.9. Karjalatalolla esitetään Jari Halosen elokuva ”Kalevala-uusi aika” la 1.2.2014 kello 15.00. 

 

8. Seuraavat kokoukset  

Seuraava kokous on vuosikokous to 20.2.2014 kello 18.00, Kalervonkatu 8. 

 



Maaliskuun kokoukseen on kutsuttu kaupunkisuunnitteluvirastosta  arkkitehti Marjaana 

Yläjääski ja Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksen hallitus. Asialistalla on myös 

Omakotiasukkaan opas ja Länsi –Käpylän ympäristöhistoriallinen selvitys. 

       

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.20. 

 

 

 

 

Kalevi  Vuorento  Kaija  Rantanen 

Puheenjohtaja   Sihteeri 


