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 Hallituksen kokous 

 

Aika  to 25.9.2014 klo 18.30 

 

Paikka  Kalervonkatu 8 

 

Läsnä Pekka Haltia 

 Tintti Karppinen 

 Esko-Jaakko Lehti 

 Kaija Rantanen (siht.) 

 Jari Tuovinen 

 Kille Vuorento (puh.joht.) sekä 

 Eija Tuomela-Lehti (Käpylä-lehden päätoimittaja) 

 

 

       1.  Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Kille Vuorento avasi kokouksen kello 18.35 

 

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 8 ilmestyy 15.10., aineistopäivä 3.10. Seuraavan alakerran kirjoittaa Esko-Jaakko Lehti. 

 

-  Käpylä-lehden nro 7:ssa olleesta artikkelista Yhtenäiskoulun säilymisestä on tullut paljon 

palautetta, josta kaikki ei ole ollut kovin myönteistä. Teksti oli tulkittu Pro YNKa tukevaksi, 

vaikka se oli kaupunginhallituksen päätöstiedote, vaikkakin Pro YNKn facebook-sivujen 

kautta lehteen lainattu. Kantelu oikeusasiamiehelle -teksti taas oli lyhennelmä Jukka-Pekka 

Wuorikosken kantelutekstistä.  Sivulla ollut kuva ko. koulusta oli päätoimittajan.  



Käpylä-Seura on koko ajan kannattanut sekä YNKn että peruskoulun säilyttämistä ja lehti 

on antanut ja antaa molemmille tilaa tuoda näkökantansa esille, kuten tapahtui Kumpulan 

koulutaistelunkin aikana. 

  

 Design-aiheisista jutuista on tullut sitä vastoin kiitosta.  

  

 Käpylä-Seura on tyytyväinen lehden päätoimittajaan Eijaan, mutta ei lehden tilanteeseen, 

(haluamme lisää sivuja, kun mainoksiakin näyttää olevan ihan mukavasti) ja siksi on aiheel-

lista pitää yhteispalaveri kustantaja Jauri Varvikon ja ilmoitusmyyjä Seija Kuoksan kanssa. 

 

6. Toimintajaostot 

 

Kaavoitus ja liikenne   Matti, Pekka ja Jouni 

 

- Asukaspysäköinti Käpylässä: 

Asukaspysäköintipaikkoja tulee vuonna 2015 Lauttasaareen ja Munkkiniemeen. Näistä 

kerätään kokemuksia ja kokemusten perusteella suunnitellaan Käpylään asukaspysäköinti-

paikkoja. Käpylä-Seuran mielipide otetaan huomioon näitä paikkoja suunniteltaessa. 

 

- Helkan yleiskaavaseminaari on parhaillaan tänä iltana 25.9. Matti Eronen osallistuu. 

 

Tiedotus ja viestintä   Bert, Eija, Timo 

 

- llmoitustaulu: Kille Vuorento on ottanut yhteyttä Petri Arposeen ilmoitustauluasiassa. 

Arponen on innokas tulemaan katsomaan paikkoja, mihin Käpylässä ilmoitustaulut 

tulisivat. Hän neuvoi Killeä kääntymään asiassa myös lupayksikön puoleen. Sieltä ei ole 

kuulunut vielä mitään, mutta mahdollisesti ilmoitustauluista perittäisiin käyttömaksua! 

Odotellaan lisätietoa asiasta. 

 

Bert Bjarland on seuran nimissä anonut Svenska Kulturfondenista 3600 € kotikaupunki-

polkujemme kääntämiseksi ruotsiksi.   

  

           Ympäristöryhmä           Risu, Jatta, Jari, Kaija, Markku 

  

Rakennusvirasto kartoittaa asukaskyselyllä asukkaiden ja muiden käyttäjien mielipiteitä 

katu-, puisto- ja metsäalueiden nykytilasta, vahvuuksista ja kehittämisestä. Asukaskysely 

koskee Koskelan, Kumpulan, Käpylän, Toukolan sekä Vanhakaupungin kaupunginosia.  

Asukaskyselyn tulokset ovat osa aluesuunnitelman lähtöaineistoa ja varsinaisen aluesuun-

nitelman laadinta alkaa keväällä 2015.  

Asukaskyselyyn  voi vastata ajalla 1.10. -30.10.2014 Kerro kartalla –palvelussa 

(http://kerrokartalla.hel.fi).  Asiakaspalvelustamme on mahdollista vaihtoehtoisesti tilata 



paperinen kyselylomake sekä vastata henkilökunnan avustuksella Internetissä olevaan 

kyselyyn.  

Bert laittaa tiedon tästä seuran nettisivuille ja Eija Tuomela Käpylä-lehteen. 

Talous ja jäsenhankinta  Nökö, Jatta, Kille 

 

- Käpylän isännänviiri: Pekka Haltia selvittää, mitä maksaa jne. Olisihan se hienoa, jos 

lipputangoissa liehuisi Käpylän isännänviiri Käpylän satavuotisjuhlissa. 

 

- Tintti kertoi välittäneensä Käpylän kirjaston vakinaiselle henkilökunnalle edellisen kokouk-

semme päätöksen, että he saavat hakea itselleen seuran T-paidat  Nortevan ja Vuorennon 

kangaskaupasta. He olivat erittäin tyytyväisiä ja sanoivat pitävänsä niitä työasuina. Sehän 

on hyvää mainosta seuralle. Käpylä-Seuran liittymistiedot päätettiin myös laittaa kirjaston 

ilmoitustaululle. Paitamainos laitetaan jokaiseen lehteen ja samalla Kangaskauppa saa 

myyntipalkkana ilmaista mainosta, kun kerrotaan, että paitoja saa sieltä.  
 
- Maanantaina 29.9. klo 18 - 20 laboratoriokoulussa, Onnentie 18 on keskustelutilaisuus 

kaupungin tontinvuokralinjauksista ja Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen ehdotuksesta. 

Kaija aikoo osallistua tilaisuuteen ja samalla suorittaa jäsenhankintaa Käpylä-Seuraan. 

 

- Kaupungin järjestämä tiedotustilaisuus tontinvuokrista käpyläläisille, joiden vuokrasopimus 

päättyy vuonna 2015, on Alppilan yläasteen ja lukion auditoriossa, Tammisaarenkatu 2, 

tiistaina 28.10.2014 klo 18 - 20. 

 

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

 

- Esko-Jaakko Lehti kertoi käyneensä katsomassa Olli Hakosen videon ”entäs nyt Helsinki”. 

Video oli aika suppea ja asiaa pidettiin epärealistisena toteuttaa.       

 

7. Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat 

 

7.1 Lippakioski: Tilanne on saanut meitä tyydyttävän käänteen, mikäli vahvistuu, ettei kioskia 

keväällä kilpailuteta.  

7.2 Satavuotisjuhla. Pekka Haltia toi Eero Penttisen terveiset, että hänen mielestään Käpylä-

Seuran kuuluu käynnistää juhlahankkeet ja hän on valmis tulemaan mukaan juhlan järjes-

telyihin. 

 

7.3 Joulukalenteri: Tintti on lähettänyt kaikille hallituksen jäsenille sekä aiemmin mukana 

olleille järjestäjille sähköpostia ja pyytänyt varauksia ja ideoita. Hän kertoi, että joitakin 

varauksia on jo tullut. Joka ilta klo 18.00 kirjaston rappusilla sytytetään kynttilät lyhtyihin ja 

avataan kalenteriluukku. Tänä vuonna luukkuina on kuvia rakennuksista/paikoista 



Käpylässä ja niihin liittyvät tarinat. Kuvia ja tarinoita kaivataan. Käpylä-Seura avaa 

ensimmäisen luukun. 

 

7.4 Asukaskastila. Bert ehdotti vapaana olevaa tilaa Käärmetalon Kimmontien puoleisessa 

päädyssä Käpylän asukastilaksi. Esko-Jaakko Lehti kertoi, että myös Pohjolankatu 2:n 

kerhotilat ovat vapaina. Kummatkin ovat hyviä vaihtoehtoja.  Pekka Haltia ihmetteli, miksei 

meilläkin olisi asukastilaa käytössä niin kuin usealla muulla kaupunginosayhdistyksellä. Hän 

oli huomannut syyskuun 3. päivän Helsingin Sanomissa pienen ilmoituksen, jossa pyydet-

tiin asukasyhdistyksiltä ja kaupunkiosaseuroilta lausuntoa asukasosallisuuden avustuskri-

teereistä. Lausunnot pyydetään toimittamaan 3.10.2014 kello 16.00 mennessä kaupungin 

kirjaamoon. Tintti kiitti Pekkaa tiedosta ja lupasi antaa palautetta kaupungille siitä, miksei 

kaupunginosayhdistyksiä ole informoitu erikseen asiasta. Muodostetaan pieni työryhmä, 

joka tekee anomuksen asukastilan saamiseksi Käpylään. 

 

7.5  Tintti osallistuu Juhani Ikosen hautajaisiin ja vie sinne Käpylä-Seuran kukat tai adressin.  

8. Seuraavat kokoukset 

  to 30.10.2014  klo 18.30 Kalervonkatu 8  

         to 27.11.1014  klo 18.30 Kalervonkatu 8 

 

       9.   Kokouksen päättäminen  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.00 

 

 

 

 

 

 

Kalevi Vuorento  Kaija Rantanen 

puheenjohtaja  sihteeri  


