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 Hallituksen kokous 

 

Aika  to 28.8.2014 klo 18.00 

 

Paikka  Kalervonkatu 8 

 

Läsnä Markku Aho 

Jouni Aavaluoma  19.35 asti 

 Matti Eronen   19.20 alkaen 

 Tintti Karppinen 

 Marjatta Kurejoki 

 Kaija Rantanen (siht.) 

 Kille Vuorento (puh.joht.) sekä 

 Timo Karlsson (arkistonhoitaja) 

Kirsi (Nökö) Kinnunen (taloudenhoitaja) 

 Eija Tuomela-Lehti (Käpylä-lehden päätoimittaja) 

 

 

       1.  Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Kille Vuorento avasi kokouksen kello 18.05 

 

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 7 ilmestyy 17.9., aineistopäivä 3.9. Seuraavan alakerran kirjoittaa Kirsi Kinnunen. 

- Alakertavuorot: Kille Vuorento toimittaa päivitetyn kirjoitusvuorolistan seuraavaan 

kokoukseen. 

- Seuraavan lehden teema on design. Koskelantielle on tullut viisi uutta, pientä putiikkia. 



6. Toimintajaostot 

 

Kaavoitus ja liikenne   Matti, Pekka ja Jouni 

 

- Käpylään puuhataan asukaspysäköintiä joillekin alueille. Se aiheuttaa lisää maisemaa pilaavia 

liikennemerkkiryhmiä ja aiheuttaa menoja asukkaille ja kaupungille. Asukkaat kokevat paikkoja 

löytyvän; ei jokaisen auton tarvitse seistä aivan omistajan talon edessä. Pyydetty vastustamaan.                                                        

Kaupunkisuunnitteluviraston suunnitelmien mukaan myös Käpylään tulisi 

asukaspysäköintipaikkoja vuonna 2017. Ei akuutti ongelma. Jouni Aavaluoma selvittää, 

tullaanko ko. kaupunkiosayhdistyksen mielipide ottamaan huomioon näitä paikkoja 

toteutettaessa. 

 

- Kari Juhola (Käpylän kirjaston virkailija) on tehnyt valistusvideon Koskelantien liikenteestä. 

Toivottavasti se saa autoilijat ajattelemaan ajokäyttäytymistään. Karille annamme Käpylä-

Seuran paidan ja vuoritalomitalin kiitokseksi videon teosta. 

 

- Yleiskaava. Helka järjestää torstaina 25.9.2014 klo 17.00 - 20.00 valmisteilla olevasta 

yleiskaavasta seminaarin teemalla: ”Millaisia ideoita yleiskaavaprosessi on tuottanut?”  Paikka 

selviää elokuun lopulla. Ilmoittautumiset seminaariin (22.9.2014 mennessä) Pirjo Tulikukalle: 

pirjo.tulikukka@helka.net. Matti Eronen lupasi osallistua seminaariin. 

 

Tiedotus ja viestintä   Bert, Eija, Timo 

 

-  llmoitustaulu käpyläläisten käyttöön. Tämä oli Taidesalongissa tänään näyttelynsä avajaisia 

pitäneen taidemaalari Veikko Saarivaaran toivomus 

.http://www.taidesalonki.com/index.php?lang=sv   

Tintti piti kannatuspuheenvuoron vanhanaikaisten, yksinkertaisten raakalaudasta tehtyjen 

ilmoitustaulujen puolesta, koska ihmiset edelleenkin levittäjät ilmoituksia tolppiin ja puihin. 

Hän ehdotti. että tehtäisiin vaikka talkootyönä viisi ilmoitustaulua eri puolille Käpylää, heiltä 

löytyy rakennusaineetkin. Kille kyselee, saako tauluja laittaa. 

 

Timo Karlsson on tehnyt jäsenkortteja ensi vuodelle 400 kappaletta. Suurkiitos Timolle. 

 

Ympäristöryhmä   Risu, Jatta, Jari, Kaija, Markku 

          

 Ratikka-ajelu päätettiin toteuttaa tänäkin vuonna, la 22.11.2014, vanhan kaavan mukaan, 

lähdöt Käpylästä kello 10.00, 11.00 ja 12.00. Viimeinen vuoro takaisinpäin lähtee Kauppatorilta 

kello 13.00. Kuljettajalle ja rahastajalle annamme kiitokseksi Käpylä-Seuran paidat. 

 

 

 

  

 

 



Talous ja jäsenhankinta  Nökö, Jatta, Kille 

 

- Paitoja on myyty alle 10 kpl. Markkinointia on tehostettava. Käpylä-lehdessä on ilmoitus 

paidoista. 

- Kottby-paitoja on nyt teetetty 3 kpl , joista 2 tilauksesta ja yksi malliksi kauppaan. Kustannukset 

ovat korkeammat. Näitä pitäisi painattaa vielä kymmenkunta lisää. Länsi-Käpylän 

korttelijuhlista löytyi jo pari tilaajaa ja KGBstä varmaan löytyy 8 lisää. Sovittiin, että 

ruotsinkielisiä paitoja painatetaan 20 kappaletta ja hinta on max 18 euroa.  Eija Tuomela on 

esitellyt kirjastoyhdistykselle paitoja ja hänelle annetaan mainospaidat ilmaiseksi. Päätettiin 

lahjoittaa Kari Juholan lisäksi myös muulle kirjastoväelle (4 henkeä) paidat eli yhteensä viisi. 

- Kangaskauppa Norteva ja Vuorento myy Käpylä-Seuran paitoja, kysytään, myisivätkö he myös 

seuran jäsenkortteja. Paitojen hinta jäsenille on 15 euroa, ei-jäsenille 18 euroa.   

 

- Yhtenä hienona myyntiartikkelina on esitetty Käpylä-paitojen tapaan Käpylän isäntäviiriä 

omakotitaloille (sitä voisi käyttää halutessaan myös omalla mahdollisella kesämökillä!). 

Väriyhdistelmä vihreä-valkoinen on tiettävästi vapaa ja käpy siihen yläkulmaan sitten, tietenkin. 

Kysellään kannatusta ja mahdollista hintaa. 

 

- Asukastoiminnan ja asukastalojen avustuskriteerit -työpaja ti 19.8.2014 klo 16.30 – 19.30.  

Seurastamme ei kukaan päässyt paikalle. Asukastilan etsiminen seuran ja käpyläläisten 

käyttöön on kuitenkin edelleenkin tärkeää.  Kille Vuorento selvittää seminaarin tulokset.  

 

Koulutus, julkiset palvelut ja harrastukset  Tintti, Kaija, Jari, Esko-Jaakko 

 

- Käpylän Yhtenäiskoulu ja Käpylän peruskoulu on tarkoitus yhdistää.                                             

Näiden koulujen vanhempainyhdistykset ovat alkaneet pitää yhteisiä keskustelutilaisuuksia 

Yhtenäiskoulun tiloissa. Nyt on tietoomme tullut, että opetusvirasto on kieltänyt käyttämästä 

koulun tiloja näihin tilaisuuksiin. Kille Vuorento selvittää. onko tosiaan näin. 

 

- Seurakuntavaalit 9.11.2014. Käpylä-lehdessä tietoa asiasta. Esko-Jaakko Lehti on ehdokkaana.  

 

7. Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat 

 

7.1 Lippakioski: Kaupunki vaatii, että Lippakioski maksaisi vuokraa talvenkin ajalta tai se irtisanoo 

sopimuksen, elleivät maksa. Huom. kaupunki katkaisee kioskista vedentulon jo lokakuussa! 

Mutta mitään lupausta jatkosta ensi keväälle ja kesälle ei silti ole, vaikka kioskin nykyiset pitäjät 

maksaisivat tyhjänä olevasta Lippakioskista talven ajan, vaan kaupunki aikoo kilpailuttaa 

lippakioskin ensi keväänä. Tätä kilpailutusta vastustamme yksimielisesti ja vaadimme, että 

nykyiset kioskin pitäjät saavat jatkaa. Jari Tuovinen laatii kirjeen kaupungille. Kaupunki voi 

seuran mielestä kilpailuttaa  tyhjillään olevat lippakioskinsa, esim. Mäkelänkadulla, jotta nekin 

alkaisivat kukoistaa kuten tämä ykkösen päättärin helmi. 



7.2 Satavuotisjuhla. Isossa maailmassa olympiakaupunkien sisääntuloteillä on kylttejä, joissa tämä 

ja tapahtumavuosi kerrotaan. Voisiko viimeistään Käpylän täyttäessä 100 vuotta sen rajoilla olla 

tällaiset kyltit? "Bubi" Walleniuksella olisi asiassa tarvittavaa tietoa ja yhteyksiä, ja hän olisi 

valmis tulemaan asiassa mahdollisesti perustettavaan työryhmään. Otamme ilolla vastaan 

Bubin avun. Satavuotisjuhla otetaan pts:ään.  

 

7.3 Helsingin Polkupyöräilijät ry  

on ilmoittanut, että he tulisivat mielellään esittäytymään tapahtumiimme ja edistämään 

paikallista pyöräilyä. Pyydämme heitä Tavaranvaihtopäiville 9.5.2015. 

 

7.4 Helsingin metsien suojeluvetoomus 

http://www.adressit.com/vetoomus_helsingin_metsien_sailyttamiseksi 

Käykää tutustumassa kyseiseen vetoomukseen. 

 

7.5  Helka ry täyttää kuluvana vuonna 50 vuotta. 

50-vuotisjuhlan alustavaksi päivämääräksi on sovittu torstai 2.10.2014 (iltapäivä-ilta). 

Kille Vuorento osallistuu juhlaan ja lahjoittaa puheenjohtajalle Käpylä-Seuran paidan. 

Juhlajärjestelyjen vuoksi Helkan puheenjohtajapalaveri pidetään tänä syksynä tavallista 

myöhemmin, tiistaina 28.10. Puheenjohtajapalaverin yhteydessä pidetään työpaja, jossa 

ideoidaan kehityssuuntia/strategiaa Helkan lähivuosien varalle. Ennen työpajaa jäsenistölle 

lähetetään alkusyksystä lisäksi aiheeseen liittyvä kysely. 

 

7.6  Asukasliiton seminaari ja 40-vuotisjuhlaristeily Tallinnaan 26.-28.9.2014. 

 

 7.7  Naapuri -yhteisöpalvelun joukkorahoituskutsu.Tässä linkki kampanjasivulle.  

        http://mesenaatti.me/nappi-naapuri-valittamisen-paikka/. Kille Vuorento laittaa                                                                                      

      tämän linkin seuran netti- ja facebook-sivuille. (vai laittaako BERT nettiin?) 

7.8  Sampsantie 40 taloyhtiö täyttää 90 vuotta 30.8.2014. Anja Lyra on luvannut kirjoittaa 

  juhlista Käpylä-lehteen. 

7.9  Käpylän kirjaston kirjastoillat: Tintti Karppinen lähettää syksyn ohjelman meille              

     sähköpostilla. 

7.10   Matti Eronen ehdotti kokousten alkamisaikaa puoli tuntia myöhemmäksi. Kille lähettää                

  asiasta kyselyn kaikille hallituksen jäsenille. 

        8.  Seuraavat kokoukset 

 to  25.9.2014  klo 18.00 Kalervonkatu 8 

   to 30.10.2014 klo 18.00 Kalervonkatu 8 

   to 27.11.2014 klo 18.00 Kalervonkatu 8 

 

 



9.  Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.55 

 

 

Kalevi Vuorento  Kaija Rantanen 

puheenjohtaja  sihteeri  


