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 Hallituksen kokous 

 

Aika  to 30.10.2014 klo 18.30 

 

Paikka  Kalervonkatu 8 

 

Läsnä Jouni Aavaluoma 

Pekka Haltia 

 Tintti Karppinen 

 Kaija Rantanen (siht.) 

 Jari Tuovinen 

 Kille Vuorento (puh.joht.) sekä 

 Eija Tuomela-Lehti (Käpylä-lehden päätoimittaja) 

 Kirsi Kinnunen (taloudenhoitaja) 

 Timo Karlsson (arkistonhoitaja)  

 

 

       1.  Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Kille Vuorento avasi kokouksen kello 18.40 

 

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 9 ilmestyy 12.11., aineistopäivä 30.10., alakerran kirjoitusvuorossa Markku Aho.  

Markku on ilmoittanut, ettei ehdi nyt kirjoittaa, joten Eija laittaa joulukalenterin alakerran 

paikalle. Nro 10 ilmestyy 10.12., aineistopäivä on 27.11., alakerran kirjoitusvuorossa Jouni 

Aavaluoma.  

 



Yhteistyökokous Jauri Varvikon, Seija Kuoksan, Eija Tuomelan ja Kille Vuorennon kanssa 

13.11.2014 kello 15.00 Käpylä-lehden tilanteesta. Alice Karlsson pyydetään mukaan 

kokoukseen. 

 

Ehdotuksia Käpylä-lehden rahatilanteen parantamiseksi: 

- tukitili lehdelle ja muiden tukimuotojen saanti; kaupunki, HELKA, Leijonat... 

- mainostajia ja tiedottajia: HeKa, Helka, Helsingin kaupunki, KSV, STARA, HSL, HKL.., 

SRK, kirjasto, veripalvelu, RAY, VR, uusi ostari + vanhat asiakkaat 

- onko painosmäärä oikea (18 000) ja tuntevatko kaikki jakelualueet lehden omakseen 

(Käpylän, Koskelan, Kumpulan, Isoniityn, Metsälän, Veräjämäen, Veräjälaakson, 

Toukolan, Arabian, Vanhankaupungin, Viikinmäen ja Oulunkylän kaikki kotitaloudet).  

Tintin alustavasti aikoinaan kysymä Vuokratuki Oy ei jostain syystä päässyt Kuoksan 

kanssa sopimukseen mainostamisesta. Voisi ehkä yrittää uudestaan.   

- Myydään lehteen pieni rivi-ilmoitus jossa aakkostettuina liikkeen nimi ja 

puhelinnumero   

- Kille on saanut lehdistöluettelon, jossa on kaikki kaupunkilehdet. Kille yrittää 

selvittää, mitkä näistä lehdistä saavat avustusta ja mistä.  

 

Nettisivut / FaceBook          

- houkuttavuuden lisäämiseksi laitetaan ilmaiseksi nettisivuille ja facebookiin em. 

luettelo lehdessä mainostavista yrityksistä aakkosjärjestyksessä puhelinnumeroineen  

 

6. Toimintajaostot 

 

Kaavoitus ja liikenne   Matti, Pekka ja Jouni 

 

- HELKAn yleiskaavaseminaari 25.9.  Käpylä-Seuran edustajaa ei ollut paikalla.  

- Koskelan sairaala-alue 22.10.  Käpylä-Seuran edustajaa ei ollut paikalla. 

- Helsingin tonttivuokrien korotuksesta tiedotustilaisuus  28.10. 2014. Jari Tuovinen 

osallistui. Hän kertoi meille tilaisuudessa esitellystä korotussuunnitelmasta. 

- Pyydetään Eero Penttistä tekemään lausunto tontinvuokrista. Kille pyytää Helkaa 

myös tekemään asiasta lausunnon, johon voisivat muutkin Helsingin 

kaupunkiosayhdistykset tulla mukaan. 

- Käpylä-Koskela aluetyöryhmän kokous ma 10.11.2014 kello 14.00-16.00 Antti 

Korpintie 3. Eija ja Kaija menevät kokoukseen. 

  

           Ympäristöryhmä           Tintti, Risu, Jatta, Jari, Kaija, Markku 

  

- Käpylä 100 v toimikunta (Eero. Bubi, Pekka, Kille, Jari, Kaija ja Tintti) kokoontuu 

ensimmäisen kerran to 20.11.2014 kello 18.00 Kalervonkatu 8. 

Yhteistyötahot (Klubi, Kulttuuriyhdistys, HEKA, HELKA, liikkeet,jne). Tintti kysyy 

edustajaa Lions-klubista ja Kaija seurakunnasta. 

 

  



Talous ja jäsenhankinta  Nökö, Jatta, Kille 

 

- Käpylän isännänviiri: Pekka Haltia kertoi, että Helsingin lipputehdas on lupautunut 

tekemään viirit. Hinta riippuu tilatusta määrästä 36 – 66 euroa kappale, myyntihinta 

voisi olla 90 – 120 euroa. Kysellään jäseniltä, onko ostohalukkuutta ennen kuin 

tehdään tilaus. Selvitetään, onko seuralla pöytäviirejä ennestään.  

 

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

 

- Ei mitään uutta.       

 

7. Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat 

 

7.1 Helkan pj-palaveri 28.10.2014. Suurpiirejä on nyt seitsemän.  Kaupunkiosayhdistyksiltä 

pyydetään ehdotuksia uudeksi jaoksi. Helkan ehdotus on 12 -13 ryhmää.  

7.2 Lipunnosto Taivaskalliolla 6.12.2014. Tuuli Kunnas pitää puheen. Musiikkipuoli on vielä 

auki.  

 

7.3 Joulukalenteri: 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. Velvoitetaan jokainen hallituksen jäsen lähettämään 

ainakin yhden kuvan ja siihen liittyvän tarinan Tintille mahdollisimman hyvissä ajoin ennen 

joulukuuta. 

 

7.4 Vuoden käpyläläinen ja seuran stipendi. Keskusteltiin vuoden käpyläläisestä ja tehtiin 

päätös, joka julkistetaan kevään vuosikokouksessa. 

Tintti on ollut Metropolian ammattikorkeakoulun media-alan opiskelijoiden 

haastateltavana Käpylän historiasta sekä Käpylä-pelistä. He ovat kuvanneet Käpylää ja 

suunnittelevat videon tekemistä sekä mahdollisesti ensi vuodeksi joulukalenteria 

esitettäväksi ykkösen raitiovaunussa tai kirjastossa. Mikäli video toteutuu, niin heille voisi 

antaa stipendin. 

 

7.5 Käpylän kirjasto: Tintti kertoi, että Käpylän kirjaston työntekijät laitetaan kolmeksi 

kuukaudeksi työkiertoon, joka on pakollista eikä vapaaehtoista. Käpylän 

kirjastoyhdistyksen ja Seuran mielestä työkierron pitäisi ehdottomasti olla vapaaehtoista. 

Suunnitelmissa on myös, että lainatut kirjat voi vastaisuudessa palauttaa mihin kirjastoon 

tahansa.  Tätä kirjastoyhdistys eikä myöskään Käpylä-Seura pidä ollenkaan hyvänä asiana, 

koska seura on lahjoittanut materiaalia nimenomaan Käpylän kirjastolle eikä halua sen 

joutuvan muualle.  

7.6 Ratikka-ajelu: Toteutetaan entiseen malliin. Tintti kysyy myös Jari Tuovista soittajaksi.  

7.7 Kimmonkentän tapaaminen ti 11.11.2014. Wanhat Kimmisläiset kohtaavat Kimmon 

puistossa klo 17. Tänä vuonna Helsingin leikkipuistot täyttävät 100 vuotta.  



7.8 Helsingin kulttuuriteko: Ehdota Helsingin kulttuuritekoa 12.11.2014 mennessä. 

Ehdotuksemme on Käpylän lippakioski. 

7.9 Pekka Haltia kertoi, että Osmontieltä on poistettu liikennemerkkejä. Tiellä on vilkas 

liikenne ja siksi ihmetyttää. miksi näin on tehty. Hän lupasi ottaa syyn selville. 

7.10 Koskelan kappelia suunnitellaan asukastilaksi. Pohjolankatu 2:n tilanne on auki. Piia 

Airaksisen tilakeskuksesta pitäisi tietää asiasta.  

7.11 Käpylä-Seuran arkiston siivous. Pekka ja Timo hoitavat. Heitä pyydettiin olemaan 

varovaisia poisheiton suhteen. 

8. Seuraavat kokoukset 

  to 27.11.2014  klo 18.30 Kalervonkatu 8  

         to 11.12.2014  klo 18.00 Tintillä 

  Vuosikokous to 12.2.2015 Käpylän kirkolla       

 

       9.   Kokouksen päättäminen  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.45 

 

 

Kalevi Vuorento  Kaija Rantanen 

puheenjohtaja  sihteeri  


